GOSTYNIN
nasz
BIULETYN

ISSN 2081-4364			

MAJ 2010

NR 3 (3)

MIEJSKI

Wydawnictwo bezpłatne

Wielka woda w Gostyninie

W

Gostyninie, tak jak w całej Polsce, opady deszczu
jakie miały miejsce od 15 maja,
spowodowały podtopienia w około
100 miejscach. Służby Państwowej
Straży Pożarnej i OSP często były
wzywane do pomocy mieszkańcom
naszego miasta i okolic.

Tadeusz Biniewicz na workach z piaskiem z niepokojem patrzy na wodę

Podtopione zostały piwnice
budynków mieszkalnych. Do zalania doszło przy ulicy: Płockiej, Kowalskiej, Kolejowej, Polnej, M. Kopernika. Powodem podtopienia był
wysoki stan wody w rzece Skrwie i
Osetnicy. Istniało zagrożenie przerwania wału na Zalewie Piechota,
co mogłoby skutkować zalaniem

os. Wspólna i dalszych terenów.
Zabezpieczany został zbiornik
wodny Piechota-Brzozówka, ponieważ woda z tego zbiornika przelewała się do Zalewu, co powodowało niekontrolowane wypełnianie
zbiornika Zalew – Piechota.
Zagrożony był również teren
przy ulicy Kowalskiej na wysokości cmentarza parafialnego w kierunku Bud Kozickich i Nagodowa.
Zalanie groziło oczyszczalni ścieków.
Widoczny jest nadal podniesiony poziom wody w jeziorze przy
zamku, które jest połączone z jeziorem Bratoszewo i tzw. jeziorkiem Sejmikowym. Powoduje to
wylewanie się wody pod zamkiem
w kierunku dworca autobusowego.
W związku z zaistniałą sytuacją został powołany Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego,
w skład którego wchodzi Burmistrz
Miasta Gostynina Włodzimierz
Śniecikowski - Wydano dyspozycje odpowiednim służbom i są
prowadzone pomiary poziomu wód
na wszystkich akwenach wodnych
na terenie miasta Gostynina. Nie
można mówić o klęsce żywiołowej,
ale należy na bieżąco monitorować
sytuację.
Jak będzie przedstawiała się
sytuacja w naszym mieście, zależy
tylko od pogody i ewentualnych dalszych opadów deszczu.
Maria ZIĘTEK

Próg wodny przy Zalewie wygląda niczym wodospad Niagara

Układanie worków z piaskiem

Rycerze św. Floriana z Białotarska
Niecodzienny jubileusz obchodzi
Ochotnicza Straż Pożarna w Białotarsku. W 2009 r. minęło 90 lat od powołania tej Jednostki. Stało się to dzięki

Uroczystość jubileuszowa w Białotarsku odbyła się 2 maja w strażnicy OSP. Oficjalna część poprzedzona
została mszą świętą w intencji OSP
Białotarsk. W drugiej
zaś części goście
usłyszeli historię OSP,
dokonane zostało odznaczenie
sztandaru Medalem Złotym
ZOSP RP, wręczenie
odznaczeń dla druhów
OSP, koncert orkiestry
dętej, występy dzieci
i młodzieży ze szkół
w Białotarsku, pokaz
nowoczesnego sprzętu strażackiego w akcji, występ zespołu
Farenhajt oraz wspólna zabawa.
W mundurach galowych członkowie OSP Białotarsk, od
Druhom z Białolewej: Jan Brudnowski – prezes Zarządu, Eugeniusz tarska życzymy dobrej
Świderski – skarbnik, Adam Świderski – gospodarz, Piotr kondycji przez następKodłubaj – sekretarz oraz członkowie Marcin i Janusz
ne 90 lat.
Brudnowscy
(bkp)
zapałowi wszystkich mieszkańców
białotarskiej wsi. Zapał
ten przekazywany jest
z pokolenia na pokolenie już przez dziewięć
dziesięcioleci. Dziś OSP
mocno wrosła w historię
i krajobraz Białotarska.
Strażacy należą do
dzielnych ludzi, widać
ich w kościele, na paradach państwowych, ale
przede wszystkim przeznaczeni są do walki z
żywiołem,
ratowania
życia i mienia lokalnej
społeczności. Gdy trzeba, jadą na pomoc inByły też atrakcje dla dzieci
nym Jednostkom.

TU I TERAZ
Do Pana Burmistrza miasta Gostynina
Składamy Panu Burmistrzowi serdeczne podziękowania za rozradowane nasze serca dzięki artykułowi,
który ukazał się w gazecie „Nasz Gostynin” z nagłówkiem „W Burmistrzu
nadzieja”. To szczera prawda, bo
my już nie mamy do kogo się zwrócić jako ciągle pokrzywdzeni. Nie ma
nawet znaków drogowych, że istnieje
wieś Choinek czy Kazimierzów lub
Nagodów Mały od strony Ziejkowej.
Jest Pan Wielkim, Panie Burmistrzu.
Bijemy duże brawa dla Pana. Jak
Król Kazimierz Wielki, zastał Polskę
drewnianą, a zostawił murowaną. Tak
Pan Burmistrz przejął w swoje ręce
Gostynin prawie drewniany, a jest
i zostanie murowany.
Gostynin to także nasze miasto.
Aż chce się człowiekowi do tego miasta wjeżdżać, jest tak piękne i to dzięki Panu Burmistrzowi. Chcielibyśmy
być zaadoptowani przez Pana Burmistrza, ale te liche władze nie pozwolą.
A szkoda. Byśmy wiedzieli, że żyjemy
w innym pięknym świecie. A tak to żyjemy jak za epoki – kamienia łupanego. W dodatku Radny z Kazimierzowa

jeździ po domach, zastrasza, oskarża
i szantażuje ludzi, że poda do sądu
lub na policję, bo domagają się ludzie
dobrej drogi. Co to za niezdyscyplinowany człowiek. Nikt nie chce jego
krzywdy, takie oskarżenia i szantaże
są karalne. Odgraża się, że za karę
nie będziemy mieli żadnej drogi za to,
że opisaliśmy w poprzednim piśmie
niegospodarny urząd (…). My pisaliśmy szczerą prawdę, a radny jeździ
jak furiat i każdemu grozi. Co prawda
nikt się go nie boi, bo nie ma podstaw
do ukarania kogokolwiek. On jest jeden, a nas 109 złożonych przedtem
podpisów. Ale postępuje perfidnie i
gnębi ludzi.
Jeszcze raz dziękujemy i będziemy zawsze wdzięczni za to, co Pan
Burmistrz dla nas zrobił – czyli poparł.
Artykuł w gazecie jest przewspaniały.
Nie wiemy jakimi miłymi słowami i
jak bardzo mamy Panu Burmistrzowi
dziękować, dziękować i dziękować.
Z wielkim szacunkiem i poważaniem.
Mieszkańcy – Choinek,
Nagodów, i Kazimierzów

Podziękowania
Pragnę wyrazić płynące z serca gorące podziękowanie za pomoc
w urzeczywistnieniu tablicy utrwalającej pamięć o moim Ojcu śp. Karolu
Mikulskim, odsłoniętej i poświęconej 18 marca 2010 r. w Szpitalu Psychiatrycznym w Gostyninie, w 70. rocznicę Jego śmierci.
Dziękuję Panu Dyrektorowi Szpitala dr. Grzegorzowi Kołodziejowi,
p. dr Annie Kalinowskiej, p. Marioli Nadratowskiej, p. Danucie Żarkowskiej, p. Jackowi Liziniewiczowi i tym pracownikom Szpitala, którzy przyczynili się do realizacji wieloletniego pragnienia mojej Matki śp. Jadwigi
Mikulskiej, a także mojego.
Dziękuję również tym wszystkim, którzy wzięli udział w uroczystości
zorganizowanej przez Dyrekcję i pracowników Szpitala, w tym Andrzejowi Wilczkowskiemu z rodziną, psychiatrom z Warszawy i Gdyni - dr. hab.
Stanislawowi Ilnickiemu, ktory przedstawił sylwetkę naukową mego Ojca
i prezentację fotografii, oraz dr. med. Januszowi Szeludze, a także redaktorom - p.dr Barbarze Konraskiej-Pabiniak z „Głosu Gostynińskiego”
i p. Janowi B. Nyckowi z „Naszego Płocka”, którzy opublikowali atykuły
o moim Ojcu oraz o uroczystości odsłonięcia tablicy.
Izabella Galicka

Z PKS Gostynin

(informacja z dnia 26 maja 2010 r.)
Jak nas poinformował Edwad Chojnacki, strajk w PKS Gostynin
został zawieszony do dnia 11 czerwca. Wiceminister Skarbu Mikołaj
Budzanowski, Rada Nadzorcza PKS i Komitet Strajkowy uzgodnili akceptację odwołania prezesa Zarządu PKS Wojciecha Wiśniewskiego,
ponadto gdy prywatyzacja nie dojdzie do skutku, PKS Gostynin zostanie
skomunalizowany.
(bkp)

REPERTUAR
MCK w Gostyninie kino „WARSZAWA”
www.kinogostynin.ecom.net.pl
CZERWIEC 2010

4-7 czerwca
17.00 / 19.00 „Ondine” 111’ obyczajowy
11-14 czerwca
17.00 / 19.00 „Co nas kręci, co nas podnieca” 92’
		
komedia romantyczna
18-22 czerwca (od piątku do wtorku)
17.00
„Jak wytresować smoka” 98’ przygodowy DUBBING PL
19.00		
„Wyspa tajemnic”138’ dreszczowiec
25-29 czerwca (od piątku do wtorku)
17.00		
„Iron Man 2” 124 przygodowy
19.30		
„Dorwać byłą” 110’ komedia romantyczna

Zapraszamy !!!
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Z wielkim smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci

ks. WACŁAWA GAPIŃSKIEGO
W latach 1956-1957 Wikariusza parafii św. Marcina
w Gostyninie,
od lipca 2009 r. Kapłana parafii
Miłosierdzia Bożego w Gostyninie.
Długoletniego Proboszcza parafii katedralnej w Płocku,
kapelana Związku Represjonowanych Żołnierzy Górników
i Związku Żołnierzy Armii Krajowej.
Cechował się dużą aktywnością duszpasterską
i katechetyczną.
W dniu 16 maja 2010 r. odprawił swoją ostatnią mszę
i odszedł od nas na zawsze.
Włodzimierz Śniecikowski
Burmistrz Miasta Gostynina

Pani

Janinie Ozimskiej
wyrazy głebokiego współczucia
z powodu śmierci ojca

JANA SOBIECKIEGO
			

składają
Burmistrz Miasta Gostynina
Włodzimierz Śniecikowski
i pracownicy Urzędu Miasta

Pani

Urszuli Kostrzewie
wyrazy żalu i współczucia
z powodu śmierci

Ojca

			

składają

Burmistrz Miasta Gostynina
Włodzimierz Śniecikowski
i pracownicy Urzędu Miasta

Znieczulica Spółdzielni

Miesiąc maj w tym roku jest wyjątkowo zimny i deszczowy. Temperatura powietrza w niektóre dni wynosiła około 10 stopni C. Zimno na
dworze sprawia, że zimno jest także
w naszych mieszkaniach, a ściśle mówiąc bardzo zimno. Tak zwany sezon
grzewczy skończył się w kwietniu, ale
nie znaczy to, że przy tak niskiej temperaturze w maju, choć w minimalnym stopniu, ale należałoby wznowić
ogrzewanie. Wszak nie żyjemy już w
czasach odgórnych nakazów i wszelkie podejmowane przez władze
zwierzchnie decyzje powinny być elastyczne i mające na względzie dobro
człowieka. W blokach spółdzielczych
nie mieszkają sami Morsi, którym
nie straszna jest lodowata woda, ale
dzieci, ludzie starzy, którzy w zimnych
i wilgotnych pomieszczeniach narażeni są na przeziębienie. Dziwne jest,
że grupa osób, tak zwany Zarząd Gostynińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
opłacany z pieniędzy mieszkańców,
terroryzuje kilka tysięcy swoich człon-

ków. Członków, którzy w większości płacą regularnie czynsz, także w
miesiącach letnich i ostatnio znacznie
podwyższony (już po raz drugi w tym
roku i nie wiadomo jaka jest tego podstawa). Do naszej redakcji napływają
liczne skargi z powodu podwyżek. Piszą i przychodzą ci najsłabsi, których
świadczenia nie są rewaloryzowane
lub w minimalnym stopniu. Oto fragment jednego z listów, którego treść
jest podobna do innych: Ja jako członek Gostynińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, właściciel mieszkania M-3,
jestem oburzony ciągłymi podwyżkami czynszu. Wciąż płacimy za centralne ogrzewanie latem i zimą. Latem
centralne ogrzewanie nie grzeje, a my
wszyscy lokatorzy za to płacimy. Nasza Gostynińska Spółdzielnia Mieszkaniowa nic konkretnego nie robi.
Wszędzie nieład i nieporządek. Gdzie
te pieniądze idą?
Liczymy na przekonywującą odpowiedź.
(bkp)
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SAMORZĄD

Realizowane są liczne inwestycje

Rozmowa z Burmistrzem Miasta Gostynina Włodzimierzem Śniecikowskim
- Panie Burmistrzu, porównując
Gostynin ten sprzed kilku lat i obecny, widać ogromne zmiany, modernizacje, które powodują, że nasze
miasto pięknieje. Osiągnięcie takiego efektu wymaga wielku pomysłów
i ogromnej pracy. Dnia 24 kwietnia br.
został oddany do użytku nowy budynek Przedszkola nr 4 w Gostyninie.
To Pan zadecydował o tej budowie,
czy nie łatwiej byłoby wyremontować
stary obiekt?
- Przedszkole otrzymało nowy budynek, ale również i wyposażenie. Poprzedni budynek był wielokrotnie remontowany, jednak niewiele to pomagało. Trzeba
pamiętać, że był to budynek tymczasowy,
mający służyć ok. 20 lat, a spełniał swoją
funkcję lat 30. Trzeba było go rozebrać,
gdyż przemarzał, a rodzice przedszkolaków narzekali na wyczuwalną w powietrzu wilgoć. Nowy budynek zapewnia
wspaniałe warunki do bytowania przedszkola i nauczania dzieci.
Dzieci są zadowolone, a wniosków
o przyjęcie do Przedszkola nr 4 wpłynęło tyle, że nie jest możliwe przyjęcie
takiej liczby dzieci. Miasto staje zatem
przed kolejnym wyzwaniem wybudowania następnego, już całkiem nowego
przedszkola, w kierunku czego zostały
już poczynione starania. Co prawda
nowy budynek Przedszkola nr 4 jest
w stanie przyjąć więcej dzieci niż budynek poprzedni, bo około 150, czyli o
35-40 dzieci więcej niż wcześniej było to
możliwe, jednak należy także poszerzać
bazę. W tej chwili mamy trzy przedszkola, w tym bardzo malutkie Przedszkole
nr 5, ale i dość profesjonalne Przedszkole nr 2, które zostało kompleksowo
wyremontowane łącznie z ogrzewaniem, termomodernizacją, oknami, parkietami itd. Jest to przedszkole, które
działa już wiele lat, jednak zostało zbudowane na potrzeby przedszkola, a nie
przerabiane tak jak poprzedni budynek
Przedszkola nr 4 czy Przedszkole nr 5.
Jednak będziemy musieli jeszcze dwa
przedszkola wybudować, z czego budowę jednego powinniśmy rozpocząć
w przyszłym roku.
- Panie Burmistrzu 11 grudnia
2009 roku zostały oddane do użytkowania dwa boiska Orlik 2012, czy są
one w pełni wykorzystane i czy potrzebne będzie trzecie takie boisko,
które jest w planach?
- Dotychczas zbudowane boiska
„Orlik 2012” są dobrze zlokalizowane,
tj. na skraju miasta w jego północnej
i południowej części, co jest wygodne
dla mieszkańców. Boiska te są bardzo
dobrze wykorzystywane. Prowadzone
są zapisy i grupy młodzieży muszą doczekać swojego dnia, aby z nich skorzystać. Boiska są zlokalizowane przy
szkołach nr 1 i nr 3, jednak są boiskami całkowicie publicznymi. Do okolo
godziny 14.00 korzystają z nich dzieci
ze szkół, jednak należą one do miasta,
więc popołudniami stają się boiskami
publicznymi. „Orliki” prowadzone są
przez instruktorów, trenerów zatrudnionych w Urzędzie Miasta.
Są niezależne od placówek, przy
których się znajdują, gdyż posiadają
własne zaplecze sanitarne i sprzętowe.
- Kolejne inwestycje, o których
chciałabym porozmawiać, to budynki mieszkalne. Obecnie powstają dwa
przy ulicy Targowej. Jak wygląda sytuacja na gostynińskim rynku mieszkaniowym?
- Przy ulicy Targowej powstały cztery budynki socjalne, obecnie w budowie
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są dwa bloki o przepięknej architekturze, pełnym standardzie, z samodzielnym ogrzewaniem – każdy ma osobny
licznik gazowy. Każdy mieszkaniec sam
się będzie rozliczać, więc jest możliwość
oszczędzania. Wiele miast podobnej
wielkości nie buduje nowych budynków
mieszkalnych, jednak moja polityka jest
taka, że uważam mieszkanie za podstawę bytowania rodziny. Rozpoczęliśmy
proces budowy mieszkań przez założenie spółki Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Od 2000 roku
powstało już wiele małych osiedli MTBS
o dobrym standardzie. Są one przeznaczone dla osób o średnim dochodzie, a nawet nieco niższym niż średni.
W czerwcu rozstrzygniemy przetarg
na kolejne dwa bloki na rogu ulic Kościuszkowców i Krośniewickiej. Budowa
nowych budynków mieszkalnych wspomaga estetyzację miasta, ponieważ stare budownictwo, które nie nadaje się do
celów mieszkalnych, zostaje wyburzone
i zastąpione nowym.
- Planowana jest bdowa Miejskiego Centrum Handlowo-Usługowego
– Bazaru. Co to onzacza dla mieszkańców Gostynina, szczególnie tych
zajmujących się handlem?
- Będzie ogłoszony przetarg na budowę Miejskiego Centrum HandlowoUsługowego – Bazaru. Jego powstanie
ucywilizuje handel okazyjny, bazarowy,
ale przede wszystkim stworzy nowe
miejsca pracy. Znajdować się tam będą
stoiska handlowe o rozmaitej branży,
a także pomieszczenia biurowe. Miasto daje w ten sposób mieszkańcom
coś, co zagospodarują według własnej
aktywności i pomysłów, oczywiście za
umiarkowaną odpłatnością. Centrum to
zostanie zbudowane w ciągu roku, ponieważ takie są kryteria w specyfikacji
przetargowej.
- Panie Burmistrz, coraz częściej
słyszy się o rewitalizacji Rynku Miasta oraz przyległych ulic i placu targowego. Na jakim etapie znajduje się
ten projekt?
- Po dość długich uzgodnieniach
z konserwatorami została ustalona dokumentacja. Przede wszystkim rewitalizacja będzie polegać na wymianie podłogi rynku, odpowiednio zaprojektowanej
w taki sposób, aby odwoływała się do
czasów międzywojennych i wcześniejszych. Użyte będą profesjonalne materiały takie, jak granit, płyty, kostki granitowe zaprojektowane w ciekawym układzie, będą dwie fontanny, galeria oraz
część wypoczynkowa. Jest zaprojektowana także część handlowa (kramowa)
ze specjalnymi stoiskami, przyłączami.
To jest nasza funkcja rynku. Rewitalizacja nie jest rozumiana jako estetyzacja,
lecz jako zmiana, nadanie nowej funkcji.

Ma ona stworzyć nowe miejsca pracy. Ponieważ Termy Gostynińskie będą
budowane, rynek ma przejąć turystów
wieczorami, ale również w ciągu dnia
poprzez kramy pamiątkarskie, odzieżowe, tak jak w miastach turystycznych
– pasaże, deptaki, rynki z deptakami.
Rewitalizowane będą również ulice
przyległe, takie jak 3 Maja, T. Kościuszki, Floriańska, Zamkowa na wysokości
do 100 metrów, czyli będzie to wymiana
podłogi, oświetlenie stylizowane, stylowa mała architektura nawiązująca do
czasów historycznych. Powstanie typowo turystyczny, piękny Rynek. Łącznie z nim rewitalizowany będzie pasaż
wzdłuż ulic Kościelnej, S. Wyszyńskiego, Bagnistej do przejścia tunelowego
na Termy. On także będzie miał funkcję
handlową, gastronomiczną, usługową
itp. Tam gdzie są turyści, muszą być
restauracje, restauracje z dancingami
i takie na pewno powstaną z inicjatywy
mieszkańców, gdyż na turystyce można
dobrze zarabiać.
Gostynin jest wpisany w proces
rozwoju województwa mazowieckiego
jako miasto o funkcji gospodarczej turystycznej. Temu służy również powstanie w Gostyninie filii Wyższej Szkoły
Turystyki i Hotelarstwa, z czego wielu
mieszkańców nie zdaje sobie sprawy.
Rewitalizacja jest ściśle powiązana
z projektem Term Gostynińskich.
- No właśnie, panie Burmistrzu,
słyszy się różne opinie na temat
Term Gostynińskich. Jak przedstawia się sytuacja z ich realizacją na
chwilę obecną?
- Pojawiają się różne głosy, że Termy nie powstaną. Bardzo pracuję nad
tym, aby ten projekt został wprowadzony
w życie. Trwa to już od kilku lat i wymaga
wielkiego zaangażowania, chociażby po
to, aby uzyskać dofinansowanie z Unii
Europejskiej. Chciałbym przypomnieć,
że sam pomysł znalazł akceptację Unii
Europejskiej i został uznany za kluczowy dla tej części województwa mazowieckiego. Dofinansowanie unijne nie
jest wielkie, bo wynosi jedynie 72 mln zł,
a realizacja projektu Term Gostynińskich
ma kosztować ok. 300 mln zł. Reszta
pochodzić musi od przyszłego koncesjonariusza i firm partnerskich. Gdyby budowę miało finansować miasto, to trudno by było ukończyć ją nawet wciągu 30
lat. Chcemy, aby był to motor napędowy,
profesjonalny ośrodek z lecznictwem –
balneologią, wodolecznictwem, z usługami paramedycznymi, ze spa – w tym
upiększającym, z parkiem rozrywki, rekreacją, tężniami, czterogwiazdkowymi
hotelami itd. Prowadzimy do powstania
uzdrowiska w Gostyninie – mamy wody
uzdrowiskowe o wspaniałych parametrach, silnej mineralizacji leczniczej
i bardzo wysokiej, jednej z najlepszych
w Polsce, temperaturze. Mamy z czego
tworzyć uzdrowisko, turystykę uzdrowiskową. Ma to być pierwszy taki ośrodek
w Polsce.
- Drogi są bardzo ważną częścią
inwestycji w naszym mieście. Mamy
już dużą obwodnicę, ale została do
dokończenia mała obwodnica. Kiedy
to nastąpi?
- Duża obwodnica już powstała.
Wiele większych miast nie ma obwodnicy – my mamy. Dawniej były na ten
temat podobne zdania, jak obecnie na
temat Term, gdyż mieszkańcy powątpiewali w powstanie obwodnicy, ale jednak
się udało i została ona wybudowana.
Mała obwodnica jest nadal w budowie, do tej pory powstała jej połowa. Jest

ona budowana wspólnie z Zarządem
Województwa Mazowieckiego. Drugi
etap budowy rozpocznie się na początku czerwca od strony ulicy Zamkowej.
Jest to duża inwestycja, gdyż posiada
wiele elementów inżynieryjnych – już
w części wybudowanej mamy tunel do
Term, który jest drogim obiektem inżynieryjnym. Powstanie także równie drogi most na rzece Skrwie oraz rondo. Ta
droga ma być dojazdem do Term, jest
do nich dostosowana.
- Panie Burmistrzu, w Gostyninie
rozpoczęto wiele małych inwestycji, jak wybdowanie mostu na rzece
Skrwie czy wykonanie oświetlenia
w parku Marszałka Józefa Piłsudskiego, przebudowy ulic. Te małe
inwestycje są niezwykle istotne dla
mieszkańców Gostynina.
- Często z małymi inwestycjami
jest też dużo problemu i pracy. Trzeba
wszystko przygotować, zdobyć pieniądze, zrobić przetargi. Małe inwestycje
są ważne dla ludzi, są ważne w naszym
codziennym życiu. Potrzeba nam dobrej
drogi, dobrego chodnika, oświetlenia
ulic, zieleni, żeby było czysto i przyjemnie. W Parku Józefa Piłsudskiego zostaną zamontowane stylowe latarnie, będą
odnowione alejki – zostanie położony
stylizowany bruk. Park ten zostanie odremontowany, zestetyzowany – powstanie nowy park ze starym zadrzewieniem.
Po drugiej stronie zostanie wybudowany sklep Netto z parkingiem, pod który
grunt został już przygotowany. Stylowe
oświetlenie zostanie również zamontowane na całej długości ulicy Ostatniej,
gdzie odbywają się coroczne odpusty,
które można wykorzystać w turystyce.
Odpusty są swoistym ewenementem,
ponieważ w niewielu miejscach są organizowane tego typu jarmarki. Ułatwi to
również wizyty na cmentarzu w miesiącach, gdy wcześniej robi się ciemno.
W podobne latarnie zostanie także
wyposażona ulica Dybanka. Powstaje również ciąg spacerowo-rowerowy,
zostaną postawione ławki przy lesie
komunalnym naprzeciwko MOSiR. Pojawił się też pomysł wprowadzenia do
lasu komunalnego żubrów, które będą
dodatkową atrakcją turystyczną, tym
bardziej że w Gostyninie mamy tak
duże kompleksy leśne. Stanowią one
54 proc. powierzchni administracyjnej
miasta, z czego często nie zdajemy sobie sprawy. Gostynin jest otoczony parkiem krajobrazowym.
Nowe chodniki zostaną też położone na ulicach A. Czapskiego i 18 Stycznia. Ulice S. Treli, M. Jarmolińskiego
i inne zostaną asfaltowane.
Mniejszymi inwestycjami, ale zauważalnymi, są kompleksowe remonty
domów komunalnych – założenie centralnego ogrzewania, doprowadzenie
ciepłej wody, robione są łazienki itp.
W tym roku do remontu przeznaczonych
jest 11 domów. Cała ulica 3 Maja znalazła się w jednym przetargu. W tej chwili
czekamy na pozwolenie rozpoczęcia
tych remontów. W tym roku będą również wyburzane kolejne budynki, a w ich
miejscu powstaną następne. Domy, które zostaną wyremontowane, będą miały
podniesione standardy – cała ulica Parkowa otrzymała centralne ogrzewanie.
Przygotowane jest ogrzewanie etażowe
gazowe z elektronicznym ustawianiem
przy ul. 3 Maja 20a. Jak widać w Gostyninie realizowane są liczne inwestycje,
które spełniają bardzo ważną rolę.
Dziękuję za rozmowę.
Maria ZIĘTEK
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Konferencja Powiatowa
ZNP w Gostyninie

W dniu 15 maja 2010 roku w siedzibie Gimnazjum nr 1 im. Księcia
Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie odbyła się Powiatowa Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza
ZNP w Gostyninie. Delegaci oraz
sprawozdanie ustępującego Zarządu
Oddziału zawierały treści i problemy,
jakimi zajmował się Związek minionej
kadencji w latach 2006-2010. Mówio-

Gostyniński, Włodzimierz Śniecikowski - Burmistrz Miasta Gostynina
oraz Wójtowie: Jan Krzewicki z Gminy Gostynin i Jerzy Sochacki z Gminy Szczawin Kościelny podkreślali, że
współpraca z ZNP a zwłaszcza jego
prezesem, Stanisławem Durmą, jest
właściwa ale zarazem trudna, gdyż
jest partnerem wymagającym, znającym pracę administracji samorządowej i zasady gospodarki finansami
publicznymi, ale dzięki negocjacjom
i wielu rozmowom zawsze uzyskuje
konsensus z pozytywnym skutkim dla
oświaty, nauczycieli i wszystkich pracowników oświaty. Szefowie samorządów podkreślali słuszne żądania
ZNP w sprawie obrony ustawy Karty
Nauczyciel oraz inicjatywy ustawodawczej podjętej przez ZNP w zakresie wychowania przedszkolnego.
Burmistrz Śniecikowski podkreślił
ponadto, że widząc potrzeby oświaty,
Samorząd wiele milionów przeznacza
na remonty obiektów oświatowych
oraz widzi potrzebę budowy nowych
przedszkoli.
W oparciu o sprawozdanie ustępującego Zarządu Oddziału oraz głosy w dyskusji Konferencja przyjęła
program działania na lata 2010-2014
Wystąpienie prezesa ZNP Stanisława
oraz wnioski zobowiązujące nowy ZaDurmy
rząd do kontynuacji negocjacji z sano o współpracy i współdziałaniu ZNP morządami w sprawie zabezpieczez samorządami na terenie powiatu nia osiągania średnich wynagrodzeń
gostynińskiego. Mimo postępu w wy- dla nauczycieli, skutecznych działań
w sprawie poprawy
warunków płacowych
dla pracowników administracji i obsługi w
placówkach oświatowych, decentralizacji
funduszy funkcjonujących w oświacie.
Konferencja przyjęła
również
wnioski,
które zostaną skierowane do Zarządu
Głównego ZNP o
starania w Rządzie
RP dotyczące spraw
płacowych oraz zabezpieczenia zatrudniania w placówkach
Zaproszeni goście reprezentujący samorządy
oświatowych specjanagrodzeniach nauczycieli i pracow- listów: logopedów, psychologów, peników nie będących nauczycielami, dagogów i psychoterapeutów wspienadal podnoszono kwestie płacowe. rających pracę nauczycieli. KonfeDelegat Andrzej Kopeć z gminy San- rencja dokonała też wyboru nowych
niki mówił między innymi o współpra- władz powiatowych ZNP; zarząd
cy Związku z samorządami, wskazał Oddziału Powiatowego, Oddziałową
różnice w podejściu do spraw płaco- Komisję Rewizyjną, prezesa Oddziawych o czym świadczy nieosiąganie łu, którym ponownie został wybrany
średnich ustawowych wynagrodzeń Stanisław Durma oraz dwóch denauczycieli w niektórych gminach. legatów na Okręgową Konferencję
Koleżanka Elżbieta Baranowska w Warszawie.
z Mocarzewa mówiła o niskim dodatBarbara KONARSKA-PABINIAK
ku trudnościowym w pracy z uczniami
niepełnosprawnymi w
ośrodku wychowawczym w Mocarzewie, z kolei Barbara
Adamska z Zespołu
Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie podniosła sprawę decentralizacji funduszy w
oświacie. Dyskutanci
Stanisław Adamski
i Barbara Adamska
zwracali też uwagę
na potrzebę jedności
działania ZNP dla dobra oświaty. Goście
Konferencji: Jan Baranowski - Starosta Nagrodzeni nauczyciele

4 NASZ GOSTYNIN

Muzyka Chopina w Zamku

W Zamku Gostynińskim 22 maja
br. odbył się Koncert Fortepianowy
z cyklu „Prezentacje Chopinowskie”
w wykonaniu japońskiej pianistki
Marie Kiyone. Organizatorem koncertu było Mazowieckie Centrum Kultury
i Sztuki oraz Burmistrz
Miasta Gostynina.
Witając
przybyłych, burmistrz Włodzimierz Śniecikowski, podkreślił wielką
rolę polskiego kompozytora w muzyce światowej.
Prowadząca
koncert Barbara Szymanowska zapoznała
zebranych z tradycją
Konkursów
Chopinowskich i przybliżyła
sylwetki tegorocznych Marie Kiyone
uczestników. Zaprezentowała także postać występującej pianistki Marie Kiyone, która od

2008 roku studiuje na warszawskim
Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka
Chopina w klasie prof. Piotra Palecznego i jest laureatką wielu prestiżowych nagród.
Japonka zaprezentowała
gostynianom
Barcarollę op. 60, Nokturn E-dur op. 62-2,
Etiudy e-moll op. 25-5
i C-dur op. 10-1, trzy
Mazurki op. 59 i Ballady
f-moll op. 52.
Usatysfakcjonowana muzyczną ucztą
publiczność, gromkimi
brawami
nagrodziła
piękny występ, który był
kolejnym interesującym
wydarzeniem w Gostyninie. Następne koncerty z cyklu „Prezentacji
Chopinowskich” odbywać się będą co miesiąc.
Maria ZIĘTEK

„Jesteśmy wśród szczęściarzy”
„Radosna szkoła” to program Ministerstwa Edukacji, który ma na celu zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki. Ma unowocześnić i wyposażyć szkoły podstawowe,
tak – by były jak najlepiej przygotowane
dla najmłodszych.
W roku szkolnym 2008/2009 dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Gostyninie Edyta Mikulska złożyła wniosek
o udzielenie wsparcia finansowego
w roku 2010 na utworzenie szkolnego
placu zabaw oraz wniosek na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw
w ramach tego ministerialnego programu. Wnioski poparł Burmistrz miasta
Gostynina Włodzimierz Śniecikowski.
Zespół nauczycieli, w składzie wicedyrektor Anna Balcerzak, Monika
Czerwieńska, Dorota Stępniak i Grażyna Czarnecka bardzo rzetelnie i obrazowo przedstawiły obecną sytuację
placówki. W złożonym wniosku przedstawiono, że Szkoła dysponuje idealnym miejscem na założenie bezpiecznego placu zabaw, z którego mogliby
korzystać zarówno uczniowie Szkoły
jak i duża liczba dzieci mieszkających
w okolicy. Szkoła dysponuje również
odpowiednimi salami, które stworzą
miejsce zabaw dla dzieci najmłodszych.
Niezbędne jednak do realizacji tych zamierzeń było wsparcie finansowe. Organizatorzy wiązali ogromne nadzieje
z tym programem, bo na sercu leży nauczycielom bezpieczeństwo i wszechstronny rozwój uczniów.
Ocena wniosków dokonana została
przez Zespół oceniający na podstawie
przygotowanej karty oceny, odrębnie
w odniesieniu do poszczególnych szkół
objętych wnioskiem udzielenie wsparcia finansowego i była oceną punktową.
Wnioski rekomendowane do wsparcia
finansowego zostały przekazane Wojewodzie Mazowieckiemu, który podjął decyzję o udzieleniu tego wsparcia
organom prowadzącym, wskazując
szkoły, które powinny otrzymać środki
budżetu państwa.
Jak ogromna była w Szkole radość, gdy dotarła wiadomość, że w II
edycji Rządowego programu Radosna Szkoła nasza placówka znalazła
się na liście „szczęśliwców”. Otrzymaliśmy środki na realizację projektu
sali dydaktycznej i jako jedyni w powiecie na utworzenie bezpiecznego
i nowoczesnego placu zabaw.

Ogólnie wpłynęło aż 1192 wniosków. Kwota wsparcia finansowego
przyznana na 2010 rok została rozdysponowana zgodnie z kolejnością podziału środków budżetu państwa na 940
wniosków. Otrzymane wsparcie finansowe 230.900,00 zł pozwoli na utworzenie bezpiecznego placu zabaw. Połowę
powyższej kwoty 115.450,00 zł zgodził
się dofinansować Burmistrz Miasta Gostynina Włodzimierz Śniecikowski.
Utworzony plac zabaw umożliwi
młodszym dzieciom podejmowanie aktywności fizycznej w sposób pozwalający rozładować napięcia emocjonalne i fizyczne. Zostanie przygotowany tak, by
można było prowadzić z dziećmi różne
formy zajęć (wspinanie, pokonywanie
przeszkód, przeskoki, czworakowanie,
zwisy). Wyposażony zostanie w drabinki, drążki, elementy do wspinania, zjeżdżalnie, równoważnie, kolorowe huśtawki. Zastosowane zostaną nowoczesne
i bezpieczne materiały nawierzchni pod
urządzeniami. Właściwie rozmieszczony
będzie sprzęt oraz przyjaźnie zagospodarowany zielenią pozostały teren.
Ze względu na dużą przydatność
edukacyjną oraz ruchową funkcje placu
zabaw umożliwimy dzieciom korzystanie z niego po zakończonych zajęciach
szkolnych, pod opieką rodziców lub
opiekunów.
Szkoła otrzymała również wsparcie
finansowe na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w kwocie
12.000,00 zł. Wybrane miejsce będzie
wyremontowane, wyposażone w przyrządy pozwalające na zaspokojenie
przez dziecko potrzeby ruchu. Zostaną
zakupione bezpieczne, kolorowe klocki,
piłki, materace oraz sprzęt spełniający
funkcję edukacyjną i usprawniającą
małą motorykę. Wydzielone również będzie miejsce, w którym dziecko będzie
miało możliwość wyciszenia, relaksu
czy indywidualnej pracy.
Bez wsparcia finansowego z budżetu państwa oraz organu prowadzącego
realizacja programu „Radosna szkoła”
nie byłaby możliwa.
Mamy przyjazną dla dzieci szkołę,
w której czekają na uczestników wspaniali nauczyciele. Mamy piękne otoczenie – nowa elewacja, boisko Orlik. Teraz
wzbogacimy szkołę i miasto we wspaniały plac zabaw – ZAPRASZAMY DO
„JEDYNKI”!
Monika CZERWIŃSKA
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Polubić CHEMIĘ

OŚWIATA

Uczniowie klas I–III Gimnazjum w składzie: przewodnicząca Ewa
nr 2 im. Polskich Noblistów w Go- Doroszuk-Janowska oraz członkostyninie coraz aktywniej uczą się wie: Grażyna Oliwa i Sylwia Rosińchemii, czego dowodem jest cie- ska. Jako najlepiej oddające piękno
kawa wystawa ich prac w ramach i harmonię zjawisk fizycznych zachoFOTOGRAFICZNEGO KONKURSU dzących zimą w przyrodzie, zostały
CHEMICZNEGO pt. „Zima w obiek- uznane prace uczniów:
tywie – zjawiska fizyczne”.
Gimnazjaliści, biorąc
udział w konkursie, mogli
sprawdzić swoje umiejętności
fotografowania
niepowtarzalnych zjawisk
fizycznych, spotykanych
w przyrodzie tylko zimową
porą roku. Z lekcji chemii
dobrze wiemy, że chodzi tu
o sublimację, resublimację,
krzepnięcie, topnienie, parowanie, skraplanie. Konkurs polegał na sfotografowaniu jedynego w swoim Uczniowie oglądają wystawę
rodzaju zjawiska fizycznego w czterech różnych zbliżeniach.
I miejsce – Martyna Sawoni kl.
Głównym celem szkolnego konkursu 2a, Agnieszka Domowicz kl. 2e,
chemicznego było wzbudzenie i roz- Krystian Szczepański kl. 3c, Anna
wijanie zainteresowań uczniów pro- Pawłowska kl. 3d;
cesami zachodzącymi w najbliższym
II miejsce – Zbigniew Matysek
otoczeniu, w przyrodzie, co przecież kl. 1e, Agata Pietrzak kl. 2a, Jakub
jest tak szczególnie ważne w począt- Warwocki kl. 2b, Gabriela Kowalkach uczenia się chemii.
czyk kl. 3e;
Fotografowanie substancji wystęIII miejsce – Kacper Domżał kl.
pujących w przyrodzie i procesów, ja- 1a, Patrycja Gościniak kl. 1a, Tokim one ulegają, rozbudza u uczniów masz Janiszewski kl. 1b, Bartłomiej
ciekawość świata. Uczniowie mogą Jędrzejowski kl. 1b, Weronika Rutwówczas odkrywać i kształtować ta- kowska kl. 1b, Maja Patrowicz kl. 2d,
kie wartości, jak szacunek do przyro- Izabela Olejniczak kl. 3a, Michalina
dy oraz piękno, zarówno to zewnętrz- Tarka kl. 3e, Wiktoria Wasiak kl. 3e.
ne odnoszące się do piękna otacza- GRATULUJEMY!!!
jącego nas świata, jak i wewnętrzne,
Ogromna to dla nas radość, bo
wynikające z utożsamiania się z tym konkurs i wystawa prac konkursoświatem, z przekonania, że oni także wych są kolejnym potwierdzeniem
stanowią element tego piękna.
tego, jak ciekawa może być chemia!
Fotograficzny Konkurs ChemiczEwa DOROSZUK-JANOWSKA
ny został rozstrzygnięty przez jury
nauczyciel chemii

Turniejada w gostynińskiej Trójce
W Szkole Podstawowej Nr 3 w Gostyninie, 12 maja br. od godziny 9.30
zaroiło się w hali sportowej od młodych sportowców.
W tegorocznej Turniejadzie udział wzięło dziesięć drużyn. Z Gostynina wystąpili uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 i 3, z Płocka udział wzięły
szkoły Nr 6, 16, 20 i 21, z Sierpca szkoły nr 2 i 3. Nie zabrakło także przedstawicieli z Pacyny i Szczawina Kościelnego.
W każdej drużynie udział brało po sześciu uczniów z klas I, II i III. Pierwsze trzy szkoły otrzymały puchary, a trzy najlepsze zespoły – medale.
Imprezę rozpoczął występ zespołu tanecznego „Ananasy” ze Szkoły
Podstawowej Nr 3 w Gostyninie - pod kierownictwem Wiesławy Pietrzak.
Młodzi artyści, jak zawsze po swoich występach zebrali gromkie brawa.
Turniejadę prowadził Lucjan Ogłodziński.
Uczniowie dzielnie walczyli w takich konkurencjach, jak: wyścig z przekładaniem szarfy, wyścig z nakładaniem kółeczek na pachołki, prowadzenie
piłeczek unihokeja zmiotką, toczenie piłek do minikoszykówki, rzuty piłki do
kosza, sztafeta ze zmianą kaloszy, sztafeta z piłkami.
Klasyfikacja końcowa przedstawiała się następująco;
1. Szkoła Podstawowa nr 3 z Gostynina - 74.5 pkt.
2. Szkoła Podstawowa z Pacyny – 70.5 pkt.
3. Szkoła Podstawowa ze Szczawina Kościelnego – 67 pkt.
4. Szkoła Podstawowa nr 1 z Gostynina – 52.5 pkt.
5. Szkoła Podstawowa nr 20 z Płocka – 47 pkt.
6. Szkoła Postawowa nr 3 z Sierpca – 33 pkt.
7. Szkoła Podstawowa nr 2 z Sierpca - 33 pkt.
8. Szkoła Podstawowa nr 16 z Płocka – 26.5 pkt.
9. Szkoła Podstawowa nr 6 z Płocka – 21 pkt.
10. Szkoła Podstawowa nr 21 z Płocka – 15 pkt.
Przy tej samej ilości punktów o kolejności zgodnie z regulaminem decydowało wyższe miejsce w ostatniej zabawie. Wszyscy uczniowie ze szkół,
które zajęły trzy pierwsze miejsca oraz ich opiekunowie otrzymali odpowiednio złote, srebrne i brązowe medale.
Dzięki takim imprezom, jak Turniejada dzieci i młodzież szkolna uczy się
łączyć dobrą zabawę ze sportem.
Maria ZIĘTEK
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Profilaktyka
przez Dziennikarstwo
Kolejne już warsztaty dziennikarskie dla uczniów z programu profilaktycznego gostynińskiej policji Świadomość i Odpowiedzialność odbyły się
19 marca 2010 r. Techniczne aspekty
przygotowywania gazety uczniowie
poznawali w Zespole Szkół im. Marii
Skłodowskiej-Curie w Gostyninie, natomiast zasady komunikacji interper-

ŚiO. Druga, poobiednia część warsztatów dotyczyła komunikacji interpersonalnej. Tym razem ich uczestnicy
spotkali się na gostynińskim zamku,
którego podwoje po raz kolejny dla
młodzieży w działaniach ŚiO otworzył
burmistrz Włodzimierz Śniecikowski, który również uczestniczył w części tego spotkania. W warsztatach

sonalnej przyswajali w głównej sali
gostynińskiego zamku.
Warsztaty przeprowadziła Elżbieta Solińska – redaktor naczelny gazety PaTu; PaTrz. Dzięki życzliwości
dla działań gostynińskich uczniów w
ramach wolontariatu Elżbieta Golińska spędziła w Gostyninie cały
dzień wypełniony pracą w młodzieżą.
Pierwsza część warsztatów poświęcona budowaniu tekstów i redagowaniu gazety odbyła się w Zespole
Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Gostyninie. W tej szkole pod opieką nauczyciela Małgorzaty Jędrzejewskiej prężnie działająca grupa
uczennic przygotowała m.in. kronikę

udział wzięło około 40 uczniów. Swoje
umiejętności nabyte na warsztatach
w Gostyninie młodzież będzie mogła
sprawdzić i rozwijać podczas V Przystanku PaT, który w tym roku odbędzie się w Warszawie. Podobnie jak
w zeszłym roku część redakcji przystankowej gazety PaTrz z pewnością
będą tworzyli młodzi dziennikarze
z gostynińskiego ŚiO. Warsztaty zorganizowane zostały przez policjantów
z Gostynina przy współudziale szkół
zaangażowanych w działania ŚiO.
Wsparcia ich uczestnikom udzielił
Burmistrz Miasta Gostynina Włodzimierz Śniecikowski.
podkom. Zbigniew BARTOSIAK

II Powiatowy Festiwal Piosenki o Zdrowiu
W Szkole Podstawowej nr 1
w Gostyninie w dniu 11 maja br. odbył się II Powiatowy Festiwal Piosenki i Zdrowiu. Organizatorem festiwalu
była Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gostyninie. W jurry
zasiedli: Katarzyna Lisicka – nauczycielka z Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gostyninie, Jolanta

Syska-Szymczak – przewodnicząca
Rady Miejskiej w Gostyninie oraz
Maria Wróblewska – Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie.
W konkursie wzięły udział 5-6 latki ze wszystkich przedszkoli naszego
powiatu oraz trzech szkół podstawowych. Goszczono dzieci z Luszyna,
Osmolina, Pacyny, Sannik, Szczawina Kościelnego, Skrzeszew oraz
z gostynińskich placówek. Wystąpiło
46 wykonawców, którzy w 15 piosen-

kach przedstawili swoje recepty na
zdrowie. Wśród najmłodszych artystów można było zauważyć zespoły
pięknie przebrane, stosownie do treści wykonywanych utworów.
Tegorocznymi zwycięzcami festiwalu zostali: pierwsze miejsce zajął
Mateusz Biraga ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie. Miejsce drugie otrzymali:
Adam Cisowski, Zuzanna Rzepecka, Patrycja Grochowska, Natalia
Górecka, Katarzyna Adamowicz ze
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła
II w Osmolinie. Na miejscu trzecim
uplasowali się: Maja Wiercińska,
Amelia Jakubik, Gabriela Kozłowska, Kamil Srodzki z Przedszkola
Samorządowego w Pacynie Oddział
w Luszynie.Wszyscy uczestnicy festiwalu otrzymali dyplomy oraz nagrody
książkowe.
Festiwal uświetnił występ zespołu tanecznego „Ananasy” i „Ananaski” ze Szkoły Podstawowej nr 3 im.
Obrońców Westerplatte w Gostyninie. Najmłodsi artyści doskonale
bawili się przy dźwiękach piosenek
promujących zdrowy styl życia, za co
otrzymali ogromne brawa od swoich
kolegów i koleżanek.
Maria ZIĘTEK
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Spotkanie Gostynińskiej Wspólnoty

Wkrótce zasiedlone zostaną dwa budynki komunalne ogrzewane gazem
rozliczanym za pomocą liczników. W
planie są następne bloki w systemie
TBS, m.in. przy ulicy J. Ozdowskiego.
To właśnie dzięki budownictwu zmienia się charakter naszego miasta.
Burmistrz Włodzimierz Śniecikowski odpowiadał też na pytania
kierowane z sali. Mieszkańców interesowała sprawa budowy Term
Gostynińskich. Burmistrz zapewnił,
że starannie przygotowane plany zaczną się wkrótce materializować. To
jest inwestycja za 300
mln zł. Potrzebny jest
więc partner z pieniędzmi, bo gdyby tak
duży ośrodek miało
budować miasto, to
trwałoby to 30 lat.
Pytano również o
sytuację w zakładach
Elgo i w PKS.
Burmistrz poinformował, że spotkał
się z właścicielem
Elgo Lighting Industries SA Dariuszem
Kamińskim i odbył
Burmistrz Włodzimierz Śniecikowski opowiada członkom z nim rozmowę, prosząc, aby nowy właWspólnoty o planach rozwoju Gostynina
ściciel zakładów miał
Burmistrz Włodzimierz Śnieci- na względzie sytuację materialną
kowski, jednocześnie przewodni- pracujących tam osób, a zwłaszcza
czący Rady Programowej GWS, spo- jeśli w Elgo pracuje małżeństwo.
śród wielu inwestycji prowadzonych Aktualnie w Elgo zatrudnionych jest
w mieście, szerzej omówił najważ- ponad 500 osób, a przy dzisiejszym
niejsze. Do takich należy budowa do- portfelu zamówień, twierdzi włamów komunalnych i socjalnych. Wła- ściciel, potrzebnych jest 350 osób.
sne mieszkanie stanowi podstawę Także przewodniczący Związku Mebytu rodziny, dlatego władze miasta talowców Marek Małkowski prowadzi
przywiązują do tego tak dużą wagę. z dyrekcją rozmowy w sprawach praZbudowano juz ponad 500 mieszkań. cowniczych.
ajwiększe ugrupowanie lokalne w Gostyninie – Gostynińska Wspólnota Samorządowa
systematycznie organizuje spotkania
swoich członków i sympatyków. Właśnie takie odbyło się w dniu 14 maja
w lokalu przy ulicy Zazamcze. W programie spotkania była informacja Burmistrza Miasta Gostynina o stanie zaawansowania zadań inwestycyjnych
na terenie miasta oraz sprawozdanie
Jerzego Pniewskiego z działalności
charytatywnej Gostynińskiej Wspólnoty Samorządowej.

W

Trudna jest również sytuacja w czyń. Środki te otrzymało 310 rodzin
PKS. Trwa tam strajk głodowy. Jest – 1200 l płynu do prania i 620 l płynu
to najbardziej drastyczna forma pro- do naczyń. Ponadto płyny do naczyń
testu, która świadczy o determinacji trafiły do wszystkich placówek prowastrajkujących, ale negatywnie wpływa dzących żywienie – 900 l, a płyny do
na kondycję firmy. Pracownicy doma- prania do Domu Pomocy Społecznej,
gają się komunalizacji przez powiat Domu Dziecka, SOSW. Rozdano takgostyniński.
Inne
stanowisko zajmuje Minister Skarbu.
PKS Gostynin przeznaczony jest do
prywatyzacji. Burmistrz przypomniał,
że przed kilkoma
laty był już zamiar
komunalizacji PKS.
Myślano w owczas o
powołaniu spółki samorządowej miasta
i gmin ościennych,
która
przejęłaby
przedsiębiorstwo. Jerzy Pniewski zdaje relację z pracy charytatywnej GWS.
Zamiar ten nie zo- Obok stoją: Piotr Bombała, Dariusz Lewandowski i Włodzistał zrealizowany. mierz Śniecikowski
Dziś rolę tę zamierza przejąć powiat że potrzebującym 55 paczek świągostyniński.Można tylko ubolewać, tecznych.
że strajkujący wybrali taką formę proNa czynności związane z wydatestu. Przynosi ona firmie 36 tys. zł waniem darów poświęcono 52 dni
strat dziennie.
po cztery godziny dziennie, nie licząc
U strajkujących pracowników był czasu przeznaczonego do przygoradny Piotr Bombała. - Oni bronią towania wydawania i sprzątania.
swojej godności. Widok tych zdeter- Wszystko to odbywa się w czynie
minowanych ludzi robi niesamowite społecznym. Na podziękowania za
wrażenie - powiedział radny.
zaangażowanie w pracy charytatywak poinformował Jerzy Pniew- nej zasługują: Tadeusz Milczarek,
ski od 2 listopada 2009 r. z Iwona Górecka, Joanna Mroczkowpomocy charytatywnej skorzystało ska, Maria Matuszewska, Jolanta
1240 rodzin, z tego z terenu gminy Puternicka, Tomasz Puternicki,
wiejskiej 293. Wydano 15 t odzieży, Barbara Stępniak, Dariusz Boruzabawek, obuwia, artykułów gospo- szewski, Agnieszka Penkul, Renata
darstwa domowego – średnio 12,5 kg Lewandowska, Edward Justyński,
na rodzinę. W kwietniowej dostawie Elżbieta Szubska-Bieroń.
był również płyn do prania i do na(bkp)

J

Holendrzy dla Gostynina

spółpraca Gostynina z holenderską Fundacją Pomocy Socjalno-Medycznej na Europę
Wschodnią sprawia, że otaczane jest
troską i pomocą coraz większe grono
osób i instytucji naszego miasta. Działalność Fundacji możliwa jest także
dzięki charytatywnej pracy i oddaniu
sprawom „małaj ojczyzny”- Elżbiecie
Szubskiej-Bieroń i Jerzemu Pniewskiemu, którzy od dziesięciu lat angażują się w pomoc społeczną.
W piątek 21 maja 2010 r. Fundacja
przekazała Szpitalowi w GostyninieKruku kompletne urządzenie do badań
endoskopowych wraz z monitorami video. Przy pomocy tej wysokospecjalistycznej aparatury urządzona zostanie do końca lipca br. cała pracownia
endoskopowa dla dorosłych i dzieci,
która posłuży do pełnego oglądu organów wewnętrznych, m.in. płuc, żołądka i jelita grubego. Podarowane
zostaną także końcówki do badań
przewodów moczowych i pęcherza.
Wartość tego sprzętu wyceniona jest
na 150 tys. euro. Fundacja przekazała
Szpitalowi już wcześniej wiele innych
materiałów medycznych i urządzeń
dla potrzeba pacjentów. Dzięki wsparciu SMHO zostało zakupione po raz
pierwszy od czasów II wojny światowej łóżko porodowe.
Z pomocy Fundacji korzystają
także inne gostynińskie placówki. Zarząd wielokrotnie w ciągu ostatnich
10 lat dofinansowywał Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych
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Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie-Zalesiu i Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy przy ulicy
Krośniewickiej 2. Systematycznie
docierająca pomoc Fundacji do Szpitala w Zalesiu pozwoliła na wymianę
okien i drzwi, kompletne remonty łazienek i przystosowanie ich dla nie-

lekcyjnych, pomieszczeń warsztatowych w SOSW. Największe problemy
ośrodka stanowił: przeciekający dach,
stare drewniane okna i brak docieplenia starych murów, co zostało rozwiązane przy znacznym wkładzie finansowym Holendrów. Łącznie pomoc
finansowa dla SOSW wyniosła 56 500

wanie w nieustannym niesieniu pomocy podziękował Burmistrz Miasta
Gostynina Włodzimierz Śniecikowski, odznaczając Prezesa Fundacji
SMHO – Pierra Boursa „Medalem za
działalność na rzecz lokalnej społeczności miasta”. W imieniu wszystkich
mieszkańców Gostynina Burmistrz
wyraził wdzięczność za wieloletnie
i sukcesywne wspieranie znajdujących się w mieście instytucji, a przez
to podnoszenie standardów lecznictwa i edukacji dzieci i młodzieży. W
tegorocznej wizycie w dniach 20–23
maja w Gostyninie udział wzięli także
członkowie Zarządu Fundacji – Piet
Smeets i Menk Niesten.
rezes Fundacji, dziękując za
wyróżnienie ze strony władz
miasta, powiedział: Cieszę się, że
wspólnie możemy pomagać chorym i
cierpiącym ludziom, osobom pokrzywdzonym przez los oraz przyczyniać
się do poprawy ich zdrowia, lepszych
warunków hospitalizacji i życia.
Podkreślić należy bezinteresowność pracy społecznej Holendrów,
ich ofiarność w poświęcaniu własnego czasu wolnego, zdrowia i sił oraz
zaangażowanie w nieustannym niesieniu pomocy ludziom z zagranicy
– nam Polakom. Szczególnie rzadko
spotkać się można z taką ofiarnością
i oddaniem dla drugiego człowieka,
zwłaszcza jeśli chodzi o kontakty międzynarodowe i stosunki między obcokrajowcami.
Aneta TROJANOWSKA

P

W Ratuszu: E. Szubska-Bieroń, P. Bours, M. Niesten, W. Śniecikowski, P. Smeets
pełnosprawnych, remonty korytarzy, euro, a dla szpitala a Zalesiu 57 500
sieci komputerowo-telefonicznej oraz euro. Nadmienić należy, że Fundacja
kuchni w oddziałach. Przy współ- przekazała w 2000 r. dotację na wyudziale Holendrów do gostynińskich mianę stolarki okiennej w wysokości
szpitali dociera ustawicznie pomoc 10 000 euro do Domu Dziecka w Gorzeczowa w postaci łóżek i szafek, styninie. Podsumowując tę owocną
stołów krzeseł, pościeli i ręczników, współpracę, należy zaznaczyć, iż
sprzętu medycznego, aparatury, a do łącznie przekazano w gotówce ćwierć
placówek szkolnych i przedszkolnych miliona euro i taką samą wartość w
pomoce dydaktyczne, materiały edu- postaci pomocy rzeczowej. Podobny
kacyjne i zabawki. Dzięki znacznym fi- zastrzyk finansowy otrzymały placównansowym środkom Fundacji możliwe ki w powiecie kutnowskim.
było również doposażenie kuchni, sal
Za wieloletnią pracę, zaangażo-
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KULTURA

Dołęgowie, Junosze, Ślepowrońcy i inne rody ziemi gostynińskiej
D

owocem wieloletnich poszukiwań
archiwalnych, bazę źródłową, w tym
akta metrykalne, księgi ziemskie
i grodzkie, kościelne, urzędnicze,
źródła heraldyczne, które odszukał
w kraju a także poza Polską. Wykorzystał również literaturę przedmiotu
już drukowaną – w
tym
opracowania
zbiorowe czy indywidualne. W słowie
wstępnym
Autor
wymienia badaczy,
swych poprzedników, m.in.: Aleksandra Gieysztora,
Adama Wolffa, którym swą pracę zadedykował, a także
Władysława SemPrezentację książki dokonuje dyr Jolanta Bigus
kowicza, Henryka
i dr Marian Chudzyński
Samsonowicza czy
mia gostynińska od XII w. do 1462 r. Annę Supruniuk.
W pracy jest również mapa ziemi
na tle dziejów Mazowsza płockiego
gostynińskiej z drugiej połowy XV w.
i rawskiego”.
i zaznaczone na niej dobra możnowładcze. Jak każda publikacja naukowa posiada wykaz skrótów, bibliografię, abstract, indeks osób i nazw
geograficznych.
Książka dr. Pacuskiego pokazuje
znaczące rody możnych – książęce,
szlacheckie, rycerskie z okresu średniowiecza. Próbuje ustalić jakie były
drogi awansu społecznego możnowładztwa ziemi gostynińskiej, jakie
posiadali majątki, jakie mieli wpływy
polityczne, jaka była faktyczna rola
możnych, w tym czołowych urzędników i doradców oraz osoby księcia
i jego rodziny.
Autor – jak sam pisze we wstępie
– podjął się także próby odtworzenia
listy majątków możnowładczych i średniowiecznego rycerstwa oraz zrekonstruowania wcześniejszych włości
książęcych i możnowładczych, z któO swojej książce opowiada dr Kazimierz rych te majątki się wywodziły. Do tych
ustaleń wykorzystane zostały zasoby
Pacuski
oktora Kazimierza Pacuskiego, pracownika naukowego Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, gostynianie
znają jako autora rozdziału monografii Gostynina wydanej w 1990 r. „Zie-

Książka jest niezwykle cenna dla
Gostynina, pozwala lepiej poznać gostynianom ich tożsamość. Przedstawione zostały w niej m.in. rody herbowe wywodzące się z ziemi gostynińskiej: Adweńcy, Beliny i Prawdzice,
Dołęgowie, Jastrzębie, Grzymałowie,
Junosze, Ślepowrońcy.
siążka zaprezentowana została
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gostyninie w dniu 20 maja br., na
którą przybyli liczni goście, wśród nich
burmistrz Włodzimierz Śniecikowski,
dr Marian Chudzyński, ks. Tadeusz Że-

K

browski, ks. Ryszard Kruszewski, nauczyciele, lekarze, urzędnicy, młodzież.
Wiele słów uznania dla publikacji
dr. Pacuskiego miał dr Chudzyński.
Autora nazwał „przybranym synem
ziemii gostynińskiej”. Dr Kazimierz
Pacuski opracowuje także rozdział
dotyczący Gostynina w okresie średniowiecza do przygotowywanego
drugiego wydania monografii Gostynina. Mamy nadzieję, że ta oczekiwana
przez mieszkańców Gostynina książka ukaże się jeszcze w tym roku.
Barbara KONARSKA-PABINIAK

GTPTP rozpoczęło kolejny
sezon artystyczny
W Galerii Leśnej w Stanisławowie
Skrzańskim u Ewy Polańskiej, Gostynińskie Towarzystwo Popierania
Twórczości Plastycznej rozpoczęło
kolejny sezon artystyczny.
W pięknej okolicy zebrałi się plastycy oraz ich przyjaciele i stali sympatycy twórczości Towarzystwa.
Zebranych w ciepłe wiosenne popołudnie powitała gospodyni Galerii,
Ewa Polańska – Jest mi bardzo miło
powitać Państwa na pierwszej wio-

Zainteresowaniem cieszyły się kolorowe krasnale Wojciecha Symołona

Pani Ewa Walczak jednym z uczestników wystawy

sennej wystawie twórców GTPTP.
Sami Państwo za chwilę będziecie
mogli wyrobić sobie zdanie na temat
zaprezentowanych obrazów, fotografii i rzeźb oraz innych wyrobów – mówiła plastyczka.
Licznie zebrani zwiedzający mogli
podziwiać obrazy Zenobii Ogrodzińskiej, która wyraziła swój zachwyt dla

Fotografie zaprezentowali Ewa
Polańska i Janusz Maison. Wśród
nich można było podziwiać kwiaty, ale
także architekturę i krajobrazy.
Rzeźby wystawił Stanisław Augustyniak, który pokazał płaskorzeźby zwierząt oraz rzeźby o różnorodnej
tematyce. Drugi z rzeźbiarzy, Wojciech Symołon wystawił kolorowe
skrzaty, które zebrały wiele pochlebnych opinii.
Z ciekawostek można było obejrzeć frywotlitki, pisanki oraz obrazy

Burmistrz Włodzimierz Śniecikowski kwiatami dziękuje Autorowi za cenną
publikację

W 2009 r. Instytut Historii Polskiej
wydał książkę dr. Pacuskiego poświęconą średniowiecznemu Gostyninowi
pt. „Możnowładztwo i rycerstwo ziemi
gostynińskiej w XIV i XV w. Studium
z dziejów osadnictwa i elity władzy na
Mazowszu średniowiecznym”. Jest
to obszerne, monumentalne dzieło
liczące 576 stron. Autor wykazał się
iście benedyktyńską skrupulatnością, zgromadził obszerną, będącą
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pracowni Atlasu Instytutu Historii PAN
i inne tego typu źródła.
W dociekaniach swych dr Pacuski doszedł do wniosku, że „możni
ziemi gostynińskiej, obok elity możnowładczej innych ziem Mazowsza,
byli nie tylko wykonawcami, ale także
współdecydentami władzy książęcej,
kreatorami i pionierami procesów modernizacji i rozwoju ziem Mazowsza
XIV i XV w.”

Zdjęcia Ewy Polańskiej

budzącej się wiosny malując kwiaty.
Podobną tematykę zaprezentowała
Dorota Augustyniak, Joanna Cedro i Anna Michalak. Urokliwy zamek namalował Zdzisław Grad, a
Ewa Włodarczyk wystawiła obrazy
olejne przedstawiające między innymi pejzaże.

z filcu, wszystkie wykonane przez
Ewę Polańską.
Po obejrzeniu wystawy wszyscy
udali się do ogrodu, gdzie przy ognisku odbyło się pieczenie kiełbasek.
W miłej atmosferze artyści mieli możliwość porozmawiania o swojej twórczości i planach na przyszłość.
Maria Ziętek
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TURYSTYKA

O ekonomii w turystyce

Po raz kolejny studenci I roku
Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gostyninie mieli okazję wysłuchać wykładu prof. Wasila Kyfyaka,
dziekana Wydziału Turystyki i Hotelarstwa Instytutu Handlowo-Ekonomicznego w Czerniowcach na Ukrainie.

stauracje, hotele itd., kreowane są
też innego rodzaju usługi, chociażby
przejazdy taksówką.
Profesor porównywał również rozwój turystyki w Polsce i na Ukrainie.
W Polsce turystyka stanowi 6 proc.
dochodu, a na Ukrainie tylko 1 proc.
a i tak zajmuje III miejsce w tamtejszej
gospodarce. Ukraina ma 800 źródeł
mineralnych, a wykorzystuje tylko 13.
Jest tam jeszcze wiele do zrobienia.
Ciągle brakuje dużej bazy turystycznej i konkurencji, co powoduje, że
nie ma tanich produktów a marże są
wysokie. Hamulcem do zakładania
przedsiębiorstw turystycznych na
Ukrainie jest konieczność posiadania
licencji na tego rodzaju usługi. W Polsce jest łatwiej pod tym względem, co
rodzi większą konkurencję.
Wykład był bardzo ciekawy, niewątpliwie wzbogacił wiedzę studentów. Szkoda tylko, że w dniu pobytu
Profesora padał ulewny deszcz i nie
mogliśmy naszemu Gościowi pokazać pięknych walorów turystycznych
Gostynina.
(bkp)

Profesor Kyfyak w trakcie wykładu

Wykład odbywał się, jak poprzednio,
w języku rosyjskim. Studenci I roku
uczą się tego języka, więc tłumacz
nie był im potrzebny. Bardziej zawiłe
treści wykładu wyjaśniał rektor WSTH
dr Andrzej Stasiak.
Profesor Kyfyak mówił o ekonomicznych aspektach turystyki. Zaczynając biznes, musimy rozważyć
czy odzyskamy zainwestowane pieniądze. Co zrobić z marżą – czy włożyć ją do kieszeni, czy przeznaczyć
na inwestycje? Aby osiągnąć zysk,
trzeba obniżać nakłady i zwiększać
efektywność.
Turystyka jest ważnym motorem
napędowym gospodarki. Wraz z rozwojem turystyki rozwija się około 40
innych gałęzi – usługi, handel, re-

Ulubionym zajęciem Profesora jest gra
w ping ponga. Spróbował swych sił po
wykładzie w Gimnazjum nr 1

Wycieczka Poznań – Berlin –
Poczdam – Gniezno
Uczniowie Gimnazjum Nr 1 im.
Księcia Mazowieckiego Siemowita
IV w Gostyninie wyruszyli 11 maja
o godz. 7.00 na czterodniową wycieczkę: Poznań – Berlin – Poczdam
– Gniezno, pod opieką nauczycielek:
Marioli Lewandowskiej, Urszuli
Karpińskiej, Barbary Lewandowskiej i Małgorzaty Durmy. Program
wycieczki był imponujący.
Pierwszego dnia długą podróż
urozmaiciło zwiedzanie zamku w
Kórniku, wzniesionego w XIV w.
Zamek stał się jedną z najwspanialszych rezydencji magnackich w Polsce. Obecnie w
zamku mieszczą
się zbiory Biblioteki Fundacji Kórnickiej.
Gimnazjaliści
odwiedzili także
Rogaliński Park
K r a j o b r a z o w y,
który
rozciąga
się po obu stronach rzeki Warty.
Został on utworzony w 1997 r.
celem
ochrony
największego w
Europie skupiska
wielowiekowych
dębów szypułkowych. Nazwa pochodzi od wsi Rogalin, gdzie rosną najbardziej znane z
wielkopolskich dębów. Najsłynniejsze
są trzy – Lech, Czech i Rus.
Następnym przystankiem był
Poznań, gdzie zachwycano się architekturą Starego Rynku – w formie
kwadratowego placu, wytyczonego
ok. 1253 r. Rynek otaczają przeważnie dwupiętrowe kamienice, które
swego czasu – oprócz mieszkań –
były warsztatami i sklepami. O urodzie Starego Rynku decydują też
– Ratusz – ze słynnymi koziołkami i
waga miejska, pałace Mielżyńskich i
Działyńskich, pomnik Bamberki oraz
cztery fontanny – Prozerpiny, Marsa,
Apollina i Neptuna.

Losy żołnierza w Gostyninie

były się w 1995 r. a od tamtej chwili
miało miejsce już 15 edycji. W tegorocznym, piętnastym, wzięło udział
około 70 tys. uczniów. Patronat nad
konkursem objęli: Minister Obrony
Narodowej, Minister Edukacji Narodowej oraz Kierownik Urzędu ds. Kombatantów i Osób
Represjonowanych.
W bieżącym obejmował on lata 972–
1514 („od Cedyni
do Orszy”) a więc
przede wszystkim
dotyczył epoki średniowiecza. Z punktu widzenia historii
militarystyki nie jest
to łatwa epoka do
przyswojenia. Brakuje szerokiej gamy
rzetelnych opracowań historycznych
a przede wszystkim
Podsumowanie etapu rejonowego konkursu „Losy żołnierza
najważniejsza jest
i dzieje oręża polskiego” w Płocku 19 marca 2009 r. Drużyna z Gimnazjum nr 1 w Gostyninie, (od lewej) Marcin Pyp- tutaj szczupłość czy
niedostępkowski, Barbara Kalinowska Emilia Szczepańska, wraz z wręcz
materiałów
Markiem Gajewskim przewodniczącym Komitetu Organiza- ność
cyjnego konkursu.Barbara Kalinowska Emilia Szczepańska, źródłowych. Gimnawraz z Markiem Gajewskim przewodniczącym Komitetu Or- zjum nr 1 im. Księganizacyjnego konkursu
cia Mazowieckiego
Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego – to jeden z bardziej prestiżowych i znanych konkursów historycznych o zasięgu ogólnopolskim, który
cieszy się ogromną popularnością
wśród sympatyków historii w naszym
regionie. Jego pierwsze rozgrywki od-
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Siemowita IV w Gostyninie już od
kilku lat systematycznie bierze udział
w tym konkursie historycznym. Od
dwóch lat nasi uczniowie są finalistami III etapu wojewódzkiego. Zawdzięczamy to przede wszystkim uczniowi
klasy III, Marcinowi Pypkowskiemu. Etapy wojewódzkie konkursu,
które stały się udziałem Marcina
obywają się w miejscu niezwykle interesującym dla polskiej historii – w
Cytadeli Warszawskiej. Warto przy
okazji wspomnieć, że uczeń ten jest
jedynym reprezentantem gimnazjów
gostynińskich a z całego rejonu Delegatury Kuratorium Oświaty i Wychowania w Płocku do III etapu wojewódzkiego zakwalifikowało się w tym
roku jedynie 11 osób.
Finalista konkursu Losy żołnierza
i dzieje oręża polskiego to nie jedyny odnotowany ostatnio dobry wynik
uczniów Gimnazjum nr 1 uzyskany
w konkursach historycznych. Aktualnie dobiega końca jeszcze inny pod
nazwą Szkolna Liga Historyczna,
w której gimnazjaliści z ulicy Polnej
również osiągnęli dobre rezultaty. Na
pełne rozstrzygniecie musimy jednak
poczekać do czerwca.
Marek OSMAŁEK

Drugiego dnia uczniowie miło
spędzili czas w otoczeniu pięknych
roślin i ciepłego południowego morza
na Tropical Islands niedaleko Berlina.
Jest to największy w Europie tropikalny świat rozrywki i wypoczynku.
Mieści się w samonośnej, olbrzymiej
hali, którą pierwotnie wybudowano
jako hangar dla olbrzymich sterowców. Wewnątrz hali, której rozmiary
osiągają wielkość ośmiu boisk do piłki nożnej, panuje stale temperatura
26`C. Strefa tropikalna oferuje liczne
atrakcje. Należy do nich największa
na świecie zadaszona dżungla, la-

guna, wielkie Morze Południowe z
dwustumetrową piaszczystą plażą
i oryginalne budowle z krajów podzwrotnikowych.
Młodzież była zafascynowana
możliwością relaksu i zabawy w tak
niesamowitym obiekcie.
Dzień trzeci to zwiedzanie Berlina – spacer aleją Unter der Linden
do wieży telewizyjnej i Alexanderplatz, oglądanie Uniwersytetu Humboldta, Zbrojowni, Niemieckiej Opery
Państwowej, Pałacu Republiki oraz
Czerwonego Ratusza. Pozostałością
podziału Niemiec są fragmenty muru
berlińskiego, celowo pozostawione
dla zwiedzających.
Obok miłych wrażeń, była też
chwila zadumy przy Muzeum Żydowskim, usytuowanym w pobliżu Bramy
Brandenburskiej.
Blisko czteromilionowa metropolia zachwyciła młodzież nie tylko
zabytkami, ale i nowo powstającymi
obiektami na miarę XXI wieku.
Następnie wycieczka udała się do
Parku Sanssouci w Poczdamie, gdzie
z zapartym tchem podziwiała Pałac
Sanssouci, Kościół Pokoju, Pałac
Charlotty, Rzymską Łaźnię, Chiński
Złoty Domek Herbaciany oraz historyczny wiatrak.
Ostatniego dnia, w drodze powrotnej, uczniowie mieli możliwość przejścia pod słynnym pomnikiem rybą
w Lednicy. Miejscowość ta, to jedno
z przypuszczalnych miejsc, gdzie
Mieszko I przyjął Chrzest. Obecnie to
miejsce cyklicznie już obchodzonych
chrześcijańskich
Ogólnopolskich
Spotkań Młodzieży.
W Gnieźnie największym zabytkiem jest Katedra Gnieźnieńska wraz
z otaczającym ją Wzgórzem Lecha.
Wewnątrz można było zobaczyć
Drzwi Gnieźnieńskie przedstawiające
życiorys św. Wojciecha – patrona Polski, srebrny relikwiarz świętego oraz
dwa gotyckie portale.
Wycieczka ta, to wspaniałe połączenie lekcji historii, geografii i przyrody oraz rekreacji, wypoczynku i
integracji.
Marek OSMAŁEK
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Miłośnicy Yamahy wkrótce wystartują
Rozmowa z MARKIEM KACZANOWSKIM „Kaczorem”,
organizatorem III Zlotu Forum Miłośników Yamahy Virago w Zdworzu

- W dniach 11–13 czerwca br.
odbędzie się Wasz III zlot. Czy
Zdwórz jest już stałym miejscem
tych spotkań?
- W zasadzie w dniach zlotu,
Zdwórz staje się najważniejszym
miejscem w Polsce dla posiadaczy
Yamahy Virago. W tym czasie przyjeżdżają osoby z całego kraju jak
również z zagranicy. Poprzednie dwa
zloty też odbywały się w tym miejscu,
ale czy będzie ono stałym miejscem
tego rodzaju imprez czas pokaże.
Oprócz Zdworza jest jeszcze kilka
ważnych miejsc, gdzie odbywają się
spotkania Viragowców, ale mają one
charakter raczej lokalny.
- Jakie były początki Waszej
znajomości i czemu właśnie wybraliście Zdwórz jako najważniejsze miejsce Waszych spotkań?
- W roku 2007 powstało Forum
Miłośników Yamahy Viragro. Zakłożył
je kolega z Poznania. Forum z dnia
na dzień się rozrastało. Na dzień dzisiejszy jest to około 3300 zarejestrowanych użytkowników. Ktoś proponuje, żeby oprócz znajomości wirtualnej, poznać się w świecie realnym.
W 2008 r. zaczęliśmy szukać miejsca
na spotkanie. Moim faworytem był
Zdwórz i został przez wszystkich zaakceptowany. Jest to idealne miejsce
na zlot. Olbrzymi teren. Dostęp do
jeziora. Są domki, pole namiotowe,
a przede wszystkim leży centralnie w
środku Polski.

- Jesteś mieszkańcem naszego miasta, czy oprócz Ciebie ktoś
z Gostynina zajmuje się w jakiś
sposób organizacją zlotu?
- Z Gostynina, niestety, nie. Choć
wielu motocyklistów z Gostynina czynnie uczestniczy w zlocie, a zwłaszcza
w paradzie, która prowadzi między in-

zajmują się sceną. Więc można powiedzieć, że jestem współorganizatorem lub też koordynatorem. Choć oni
wszyscy robią to na odległość, bo są
z różnych stron kraju. Warszawa, Poznań, Gorzów Wielkopolski.
- Czy macie jakiś sponsorów?
- Jest kilka firm, które z nami

Ja i moja „Virówka”

nymi przez nasze miasto. Ale muszę
zaznaczyć, że jako organizator nie
jestem sam. Jest kilku moich przyjaciół, którzy zajmują się zlotem. Jedni
projektują znaczki zlotowe i koszulki,
inni szukają sponsorów, jeszcze inni

współpracują, ale jest to naprawdę
niewiele. Przede wszystkim radzimy
sami sobie. Mamy trochę pieniędzy
z poprzedniego zlotu oraz od osób
wpłacających na tegoroczny zlot.
- Co robi się na takich zlotach?

- Jest to przede wszystkim spotkanie znajomych, przyjaciół, którzy
na co dzień mieszkają w różnych
regionach Polski, a raz w roku mogą
się spotkać przy piwie, pogadać, wymienić doświadczenia. Są też inne
atrakcje zlotowe. Każdy uczestnik
zlotu dostaje znaczek, są do kupienia
koszulki z logo zlotu. Będą różnego
rodzaju konkursy, parada, koncerty zespołów rockowych. W tym roku
jeden z naszych przyjaciół z Łodzi
ciężko zachorował. Wszystkie pieniądze ze zlotu przeznaczymy na jego
leczenie.
- To szczytny cel. A wspomniałeś wcześniej o paradzie. Jak ona
będzie przebiegać?
- Mamy zamiar, jak co roku, przejechać przez Gąbin i Gostynin. Wyjedziemy ze Zdworza o godz. 13.00,
więc w Gostyninie, myślę, że będziemy około godz. 14.00, a nawet trochę
później. W takich paradach nie ma
pośpiechu, więc trudno dokładnie
obliczyć czas. W każdym bądź razie
zapraszam wszystkich mieszkańców
Gostynina do obejrzenia tej parady
w dniu 12 czerwca o godz. 14.00.
Będziemy wjeżdżać od strony Kutna,
okrążymy Rynek i pojedziemy w kierunku Korzenia. W paradzie przewidzianych jest około 100 motocykli.
Dziękuje za rozmowę i życzę udanego zlotu.
Zofia ŁEMPICKA
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Choć może aura na to nie wskazuje, to jednak od jakiegoś czasu mamy
już kalendarzową wiosnę. Wraz z
nią nasiliły się różnorakie rozgrywki
sportowe, szczególnie te rozgrywane
na świeżym powietrzu. Gimnazjum
nr 1 w naszym mieście może już poszczycić się pewnymi osiągnięciami
w tej dziedzinie. Dobra passa dla tej
szkoły zaczęła się jeszcze w środku
trwającej, czyli w grudniu ubiegłego
roku. Otóż w dniach od 4 do 5 grudnia 2009 r. w hali MOSiR w Gostyninie odbyły się zawody w halowej
piłce nożnej dziewcząt i chłopców.
W kategorii dziewcząt rywalizowało
siedem zespołów, natomiast wśród
chłopców aż dziewięć. Początkowo
rywalizacja toczyła się w grupach. Po
zaciętych pojedynkach obie drużyny
gimnazjalne z ulicy Polnej ,,wyszły”
z grupy i rozpoczęły walkę o najwyższe miejsca. Chłopcy okazali się
faworytami i nie dali odebrać sobie
zwycięstwa. Toteż w końcowym rezultacie zajęli I miejsce. Dziewczęta
natomiast ukończyły rywalizację na
IV miejscu.
Również drużyna dziewczyn
z tej samej szkoły zdobyła I miejsce
w Mistrzostwach Powiatu w Koszykówce Dziewcząt rozegranych 21
stycznia w hali MOSiR w Gostyninie. Warto zaznaczyć, że w zawodach wzięło udział pięć drużyn (Lucień, Pacyna, Sanniki i dwa gimnazja z Gostynina). Finał tych rozgrywek miał bardzo zacięty charakter
a o I miejsce biły się - podobnie jak
w ubiegłym roku – reprezentacje
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Pacyny oraz właśnie Gimnazjum
nr 1 w Gostyninie. Dzień później
a więc 22 stycznia do walki przystąpili chłopcy. Tym razem chłopcy z
Pacyny pokonali drużynę z Gimnazjum nr 1 zajmując I miejsce. Mimo
to Gimnazjum nr 1 wywalczyło
awans do zawodów rejonowych.
Z kolei 2 marca 2010 r. w hali MOSiR w Gostyninie rozegrane zostały
zawody powiatowe w piłce ręcznej

dziewczęta, które zajęły w tychże
rozgrywkach miejsce II.
Ostatnio uczniowie tejże szkoły odnieśli duży sukces w biegach
przełajowych w Międzypowiatowych Indywidualnych Biegach
Przełajowych, które odbyły się na
lotnisku Aeroklubu Mazowieckiego
w Płocku. Dominik Marciniak zajął I
miejsce na dystansie 1500 m, (rocznik 1996). III miejsce zajęła uczen-

Zawodnicy Międzypowiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Płocku. Od lewej:
Piotr Bielecki, Daniel Rutkowski, opiekun Piotr Dutkiewicz, Dominik Marciniak, zdobywca I miejsca, Mateusz Walczak

dziewcząt i chłopców. Drużyna chłopców z Gimnazjum nr 1 okazała się
bezkonkurencyjna i wywalczyła I
miejsce. Niewiele ustępowały im

nica Angelika Ziółkowska (rocznik
1994). Ogółem w zawodach wystartowało 8 uczniów pod opieką Piotra
Dutkiewicza.

Bardzo dobry występ zanotował
również Hubert Kołodziejski, zawodnik Gimnazjum nr 1 w tenisie
stołowym. W zawodach powiatowych
o puchar redaktora Janusza Strzałkowskiego wywalczył III miejsce dla
szkoły w punktacji drużynowej.
Warto również odnotować, że
Gimnazjum przy ulicy Polnej organizuje corocznie „Mistrzostwa
Gimnazjum nr 1 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie w pływaniu”. W tym roku
szkolnym były to już szóste rozgrywki
tego typu. Odbyły się one 18 listopada 2009 roku na pływalni Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie. Zarówno dziewczęta jak i chłopcy
rywalizowali na dystansie 50 metrów
stylem dowolnym z podziałem na kategorie wiekowe. Na wymienione tutaj
sukcesy złożyło się wiele przyczyn.
Przede wszystkim jest to niewątpliwie
zasługa nauczycieli prowadzących w
szkole zajęcia sportowe. Są nimi p.
Ewa Osmałek, Beata Złotnik, Piotr
Dutkiewicz oraz Waldemar Lewandowski. Duży wpływ ma także wytworzona w szkole atmosfera ducha
sportowego. Bezpośrednia bliskość
pływalni miejskiej oraz hali sportowej
też ma niebagatelne znaczenie. Corocznie szkoła stara się tworzyć klasy sportowe. Z niej to wywodzą się w
dużej mierze przyszli zawodnicy. Na
przyszły rok szkolny również planowana jest klasa sportowa. Test sprawnościowy do klasy sportowej będzie miał
miejsce w szkole 29 maja w sobotę o
godzinie 1000.
Marek OSMAŁEK
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BEZPIECZEŃSTWO
Zarzuty za handel marihuaną
W minionym tygodniu gostynińscy śledczy pracowali nad sprawą
grupy, która handlowała, udzielała a
w jednym przypadku także uprawiała
konopie indyjskie. Efekty tych działań
to sześć osób z prokuratorskimi zarzutami.

Policjanci pracowali nad tą sprawą od początku lutego 2010 r., kiedy
to na terenie jednego z gostynińskich

szpitali doszło do ujawnienia pacjenta znajdującego się pod wpływem
narkotyków i znaleziono należącą do
niego działkę marihuany. W ramach
wszczętego w tej sprawie postępowania w ciągu ostatniego tygodnia
policjanci zatrzymali pięciu mężczyzn
w wieku od 19 do 29 lat (wszyscy z
powiatu gostynińskiego), którym prokurator przedstawił zarzuty związane
z posiadaniem, udzielaniem, sprzedażą marihuany oraz uprawą konopii indyjskich. W sumie w tej sprawie
zarzuty usłyszało sześciu mężczyzn.
Policjanci zabezpieczyli dwie działki
marihuany. W przeszukiwaniach, jakich dokonywali policjanci, pomagał
pies specjalnie przeszkolony do wykrywania narkotyków.
Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii przewiduje za tego rodzaju czyny
odpowiedzialność karną w wymiarze
od 1 do 10 lat pozbawienia wolności.

Nielegalna muzyka na targowisku miejskim
Niemal 400 nielegalnych płyt CD
z nagraniami muzycznymi ujawnili
policjanci z gostynińskiego zespołu
do walki z przestępczością gospodarczą i korupcją na jednym ze stoisk
targowiska miejskiego. Sprawcy za
muzyczne „piractwo” grozi nawet do
pięciu lat pozbawienia wolności.
Przeprowadzona przez policjantów 27 kwietnia 2010 r. kontrola targowiska miejskiego miała na celu
sprawdzenie przestrzegania przez
handlujących przepisów Ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Okazało się, że policjanci na
jednym ze stoisk znaleźli kilkadziesiąt

płyt bez właściwego oznakowania co
do praw autorskich. Na stosiku tym
ukrytych było jeszcze kilkadziesiąt

naruszenie przepisów Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
grozi kara pozbawienia wolności od
trzech miesięcy do lat pięciu.

Młodzieżowe patrole znów na ulicach Gostynina
Umundurowani licealiści i policjant to widok, który towarzyszyć będzie mieszkańcom Gostynina przez
najbliższe tygodnie. W dniu 22 kwietnia 2010 r. ruszyła bowiem druga
edycja wspólnych działań gostynińskiej komendy policji i I LO Płockiego
Uniwersytetu Ludowego pod nazwą
„Młodzieżowe patrole obywatelskie”.
Zapał uczniów do działań i wymierne efekty w profilaktyce związanej z alkoholem i wyrobami tytoniowymi zachęciły policjantów i szkołę do
kontynuowania działań rozpoczętych
rok temu. Wtedy po raz pierwszy policjanci wpadli na pomysł prowadzenia
działań profilaktycznych właśnie w
formie wspólnych z licealistami klas
o profilu policyjno-prawnym patroli.
Ich celem było szerzenie wiedzy i zapobieganie negatywnym zjawiskom
związanym z alkoholem, wyrobami
tytoniowymi i przemocą wśród nieletnich w partnerstwie z młodymi ludźmi. Aby uczniów zachęcić do działań,
policjanci urozmaicili akcję o pewne
elementy pozwalające poznać trudy

codziennej służby mundurowych. Pomysł chwycił i ponownie na ulicach
Gostynina pojawiły się młodzieżowe patrole. Uczniowie realizowali profilaktykę przeciwalkoholową
i związaną z odpowiedzialną sprzedażą wyrobów tytoniowych w ramach kampanii społecznej STOP18.
W pierwszym dniu tegorocznej akcji
przybyłych do Komendy na odprawę
przed wspólną służbą uczniów przywitał Komendant Powiatowy Policji
w Gostyninie mł. insp. Piotr Leonarcik. Komendant wręczył każdemu
z uczestników patrolu identyfikator.
Tuż po rozpoczęciu patrolu uczniowie
i dzielnicowy sierż. Grzegorz Stanisławski spotkali się na ulicach miasta
z burmistrzem Gostynina Włodzimierzem Śniecikowskim, który w rozmowie z młodzieżowym patrolem
przekazał jego uczestnikom wyrazy
uznania za tego rodzaju działanie.
Wspólne policyjno-uczniowskie patrole będą kontynuowane w ciągu
najbliższych tygodni a udział w nich
weźmie przeszło 40 uczniów.

Wykrycie sprawców włamania i kradzieży

innych płyt CD z muzyką ze zwielokrotnionymi nielegalnie utworami.
Policjanci zatrzymali oferującego ich

Konkurs „Policjant, który mi pomógł”
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska
Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia ma przyjemność poinformować o trwającej III edycji ogólnopolskiego konkursu pod nazwą „Policjant, który mi
pomógł”, służącego wyróżnieniu policjantów, którzy w szczególny sposób
działają na rzecz ochrony ofiar przemocy domowej. Zgłoszenia w ramach
obecnej edycji przyjmowane będą do 31 maja 2010 roku.
Konkurs odbywa się pod patronatem Komendanta Głównego Policji.
Celem konkursu jest:
• promowanie postaw i umiejętności służących ochronie ofiar przemocy
w rodzinie;
• podkreślenie roli policjantów w systemie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie;
• wsparcie policjantów podejmujących wzorowe działania i osobiście zaangażowanych w pomoc osobom krzywdzonym;
• zwiększenie motywacji policjantów do podejmowania skutecznych
działań w tym obszarze.
Od 2010 roku zgłoszenia od osób indywidualnych, przedstawicieli organizacji i instytucji (nie oczekujemy zgłoszeń od jednostek policji) przyjmowane są w trybie ciągłym – elektroniczny formularz zgłoszeń znajduje się na
stronie www.niebieskalinia.pl/konkurs/, zgłoszenia można także nadesłać
pocztą („Niebieska Linia”, ul. Korotyńskiego 13, 02-121 Warszawa), podając: dane kontaktowe zgłaszającego, dane policjanta, którego chcielibyście
Państwo wyróżnić oraz uzasadnienie tego wyboru (można skorzystać z załączonego formularza zgłoszeniowego do druku).
Kandydatury nadesłane po 31 maja 2010 r. zostaną uwzględnione w
następnej edycji konkursu.
Kandydatów do nagrody spośród osób zgłoszonych wyłoni kapituła złożona z pracowników Pogotowia „Niebieska Linia”, patrona konkursu i laureatów konkursu z lat poprzednich. Rozstrzygnięcie III edycji konkursu nastąpi
25 czerwca 2010 roku.
Laureaci otrzymają nagrody z rąk Komendanta Głównego Policji oraz
organizatora konkursu 24 lipca podczas obchodów Dnia Policji.
Po zamknięciu przyjmowania zgłoszeń do III edycji konkursu wśród
osób zgłaszających rozlosowanych zostanie 10 nagród książkowych z zakresu problematyki związanej z psychologią i przemocą w rodzinie. Przewidujemy także możliwość zaproszenia osób zgłaszających kandydatów na
uroczystość wręczenia nagród.
Zespół prasowy KWP zs w Radomiu
podkom. Z. BARTOSIAK
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sprzedaż 39-letniego mężczyznę z
powiatu płockiego oraz zabezpieczyli
niemal 400 płyt CD z utworami muzycznymi różnych wykonawców. Za

Czterech mężczyzn i kobieta
usłyszeli zarzuty kradzieży metalowych elementów z terenu jednej z
gostynińskich posesji. Dwóch spośród czwórki mężczyzn po kradzieży
złomu włamało się do pomieszczenia
skąd zabrali piłę spalinową.
Do włamania i kradzieży doszło
11 maja 2010 r. w Gostyninie. Czterech mieszkańców Gostynina z wieku od 25 do 35 lat i 28-letnia kobieta
zabrali różnego rodzaju metalowe
elementy z opuszczonej posesji. W
sumie wywieźli z niej przeszło 400
kg złomu. Jednak na tym nie skoń-

czyły się działania tej grupy. Dwaj
mężczyźni włamali się do znajdującej
się na tej posesji szopy, skąd ukradli
piłę spalinową. Gdy właściciel posesji
zauważył włamanie i kradzież, zgłosił
sprawę na policję. Wartość skradzionych przedmiotów ocenił na kilkaset
złotych. Gostynińscy kryminalni w
ciągu dwóch dni ustalili wszystkie
osoby uczestniczące we włamaniu i
kradzieży oraz zebrali materiał dowodowy pozwalający na przedstawienie
im zarzutów popełnienia tych przestępstw.

Ranny 19-letni motorowerzysta
W dniu 16 maja 2010 r. około godziny 17.40 na ulicy Bierzewickiej w
Gostyninie kierujący skuterem uderzył w samochód osobowy. Kierowca skutera z obrażeniami ciała
został
przewieziony
do szpitala. Policjanci ustalają przyczyny
i okoliczności wypadku, który miał miejsce
w sobotnie popołudnie
na ulicy Bierzewickiej
w Gostyninie. Podczas
gdy samochód ford
fiesta kierowany przez
27-letnią mieszkankę
Gostynina skręcał w lewo, najechał
na niego kierujący skuterem 19-latek
– także mieszkaniec Gostynina. W

wyniku zderzenia pojazdów motorowerzysta doznał obrażeń ciała nie
zagrażających jego życiu i został

przewieziony do szpitala. Oboje kierowcy byli trzeźwi.

Policjanci zabezpieczali akcję przeciwpowodziową
Kilka dni intensywnych opadów
deszczu spowodowało znaczne podniesienie się stanu wód w zbiornikach
wodnych i rzekach. Działania na terenie powiatu gostynińskiego koordynuje sztab kryzysowy starostwa.
W działania zabezpieczające zostali
włączeni policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie.
Policjanci i strażnicy miejscy
zabezpieczali działania związne z
walką z podtopieniami jakie lokalnie

pojawiały się 19.05.2010 r. na terenie powiatu gostynińskiego. Od rana
działania sztabów powiatowego,
miejskiego i gminnego skupiały się
m.in w rejonie zalewu Piechota-Brzozówka. Drogi dojazdowe do miejsc,
gdzie uszczelniano wały lub wypompowywano wodę a także zagrożone
przeprawy przez rzeki Skrwę i Osetnicę zabezpieczali policjanci i strażnicy miejscy.
podkom. Zbigniew Bartosiak
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OGŁOSZENIA
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze
zm.) w związku z art. 35 ust. 1, 1a i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz.
2603 ze zm.) Burmistrz Miasta Gostynina podaje do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przeznaczonych
do wydzierżawienia z gminnego zasobu nieruchomości:
Lp. Nr działki, lokalizacja
1.
Część działki 2624
ul. Rynek

KW
29934

Powierzchnia
1 mkw.

Przeznaczenie
Okres dzierżawy
Ustawienie ekspozycji Od 15.06.2010 r.
handlowej
do 30.08.2010 r.

Wysokość czynszu, terminy płatności
Czynsz miesięczny 16,60 zł + 22 % VAT tj. łącznie 20,25 złotych, płatny w terminie do dnia 20
każdego miesiąca za dany miesiąc.

Gostynin, dnia 14.04.2010 r.

WYKAZ lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży najemcom
wraz z oddaniem w wieczyste użytkowanie ułamkowej części gruntu
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. nr 261,
poz. 2603 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości, że przeznacza się do sprzedaży niżej wymieniony lokal mieszkalny najemcy
zamieszkującemu w tym lokalu.
L.p.

Położenie
nieruchomości

Oznaczenie
nieruchomości

1.

ul. Kard. Stefana
Wyszyńskiego
13 m 1

dz. nr 2665
KW 14 319

Opis nieruchomości
i jej przeznaczenie

Lokal mieszkalny położony na
parterze, składa się z 2 pokoi,
kuchni, łazienki i przedpokoju
o pow. 37,20 mkw.

Cena lokalu
mieszkalnego
w zł

Cena
udziału
w gruncie
w zł

Wysokość
opłat rocznych
za grunt 1%
w zł

Wysokość
pierwszej opłaty
za grunt 25% w zł

116 500,00 zł

15 100,00 zł

151,00 zł
+ VAT 22%

3 775,00 zł
+VAT 22%

Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów mogą być aktualizowane na skutek zmiany ich wartości w okresach nie krótszych niż jeden
rok.
Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r., Nr 261, poz. 2603 ze zm.)
najemcy lokalu wymienionego w wykazie, przysługuje pierwszeństwo w jego nabyciu.
Burmistrz Miasta Gostynina
Włodzimierz Śniecikowski
Gostynin, dnia 12 maja 2010 r.

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W GOSTYNINIE w 2009 r. do III 2010 r.
Liczba bezrobotnych z Gostynina
w końcu marca 2010 r. Wynosiła 1668
osób. W porównaniu do końca grudnia
2009 r. liczba bezrobotnych wzrosła o
162 osoby, a w porównaniu do końca
lutego 2009 r. zwiększyła się o 152
osoby. Prawo do zasiłku posiadało 413
bezrobotnych z terenu Miasta Gostynina, tj. 24,8 proc.
Na kształtowanie się bezrobocia mają
wpływ dwie zmienne, tj. napływ do bezrobocia i odpływ z bezrobocia. W okresie
od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2010
r. zarejestrowało się 586 bezrobotnych z
miasta Gostynina, z tego:
84 (tj. 14,3 proc. ogółu zarejestrowanych) to bezrobotni zarejestrowani
po raz pierwszy,
502 (tj. 85,7 proc. ogółu zarejestrowanych) to bezrobotni zarejestrowani
po raz kolejny
Natomiast z ewidencji wyłączono
419 bezrobotnych z powodu: rozpoczęcia szkolenia zawodowego, rozpoczęcia stażu, niepotwierdzenia gotowości do podjęcia pracy, odmówienia
bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia
propozycji pracy, dobrowolnej rezygnacji ze stanu bezrobotnego, ukończenia
60/65 lat, nabycia prawa emerytalnego
lub rentowego, nabycia uprawnienia
do świadczenia przedemerytalnego
lub innych przyczyn.
W dniu 31 marca 2009 r. liczba kobiet zarejestrowanych w Urzędzie Pracy wynosiła 797, tj. 47,8 proc. zarejestrowanych bezrobotnych z Gostynina.
W miesiącu lutym 2009 r. kobiety stanowiły 51,5 proc. ogółu bezrobotnych.
Na koniec grudnia 2009 r. liczba bezrobotnych kobiet z Gostynina wynosiła
763, tj. 50,7 proc.
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W końcu marca 2009 r. zarejestrowanych było 51 osób bezrobotnych
z Gostynina zwolnionych z przyczyn
zakładu pracy, w tym 37 kobiet. Bezrobotni zwolnieni z przyczyn zakładu
pracy stanowią 3,1 proc. ogółu bezrobotnych z Gostynina (na koniec lutego
2009 r. stanowili 3,4 proc. ogółu bezrobotnych z Gostynina).W końcu marca
2009 r. zarejestrowanych było też 61
osób niepełnosprawnych z Gostynina,
w tym 37 bezrobotnych. Na koniec
lutego 2009 r. liczba osób niepełnosprawnych wynosiła 71 osób, w tym
39 bezrobotnych.
Cechą mającą duży wpływ na
zróżnicowanie zagrożenia bezrobociem jest wiek. Liczną grupę bezrobotnych stanowiły osoby młode (w wieku
18-24 lata), tj. 48,8 proc. populacji bezrobotnych z Gostynina. Ważną cechą
określającą szansę bezrobotnych na
pozyskanie pracy jest też wykształcenie. W trudnej sytuacji na rynku pracy
znajdowały się nadal osoby o niskich
kwalifikacjach. Najwięcej osób zarejestrowanych jako bezrobotne posiadało
wykształcenie gimnazjalne i poniżej
oraz zasadnicze zawodowe. Stanowią oni 53,6 proc. ogółu bezrobotnych
z Gostynina. W trudnej sytuacji ze
względu na brak doświadczenia zawodowego są bezrobotni, którzy chcą
podjąć pierwszą pracę oraz bezrobotni
ze stażem do 1 roku. Grupa ta stanowiła 31,8 proc. ogółu bezrobotnych z
Gostynina. Jedną z najbardziej niekorzystnych cech struktury bezrobocia
jest długi czas oczekiwania na pracę.
Od chwili zarejestrowania się w PUP
25,1 proc. pozostaje bez pracy powyżej 12 miesięcy.

Realizacja zadań w zakresie promocji
zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej
w 2009 r. dokonuje się na podstawie
dodatkowych środków pozyskanych
przez PUP w Gostyninie w kwocie 5
338 300,00 zł. Są to środki pozyskiwane na dofinansowanie projektu „nowa
szansa lepsza przyszłość” współfinansowanego ze środków EFS w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz środki pozyskane z „rezerwy
MPIPS”
W Powiatowym Urzędzie Pracy
w Gostyninie udzielana jest pomoc w
zakresie poradnictwa zawodowego.
Pomoc ta polega na udzielaniu porad
indywidualnych i grupowych oraz informacji zawodowej osobom mającym
problem z wyborem zawodu, zatrudnienia, szkolenia czy przekwalifikowania.
W 2009 r. z usług poradnictwa zawodowego grupowego i indywidualnego
skorzystało 1108 osób bezrobotnych z
miasta Gostynina. Z grupowej informacji zawodowej skorzystały 323 osoby
bezrobotne z miasta Gostynina.
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu
pracy polega na przygotowaniu bezrobotnych i poszukujących pracy do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu
i podejmowaniu zatrudnienia. W 2009
r. w ramach tej usługi objęto 146 osób
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bezrobotnych z terenu miasta Gostynina, w tym:
• szkolenia z zakresu umiejętności
poszukiwania pracy – 26 osób bezrobotnych
• zajęciami aktywizacyjnymi – 120
osób bezrobotnych
W wyniku podjęcia zatrudnienia
z własnej inicjatywy w 2009 roku 122
osoby bezrobotne z miasta Gostynina
nabyły uprawnienia do dodatku aktywizacyjnego. Na koniec marca 2010 roku
do dodatku aktywizacyjnego uprawnionych było 19 osób z terenu miasta
Gostynina.
Oprac. A.B. na podstawie
informacji dyr. PUP w Gostyninie
Hanny Subotowicz

„Wasz Dom”

oferuje kompleksowe usługi
remontowo-wykończeniowe.
Numer tel. 660-340-344.

SPRZEDAM DZIAŁKI
BUDOWLANE
1000 – 1300 m2 z mediami
Szczawin Kościelny
tel. 664-044-416

Biuletyn Miejski.
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II Chopinowskie Corso Kwiatowe

ieszkańcy Gostynina już po
raz drugi uczestniczyli w
bardzo widowiskowej imprezie, jaką

mir Świerzyński – lider zespołu Bayer Full, podkreślił ważne promocyjne
znaczenie tej imprezy dla Gostynina.

ujeżdżenie koni, stroje gości na powozach, fason powożących, detale
powozów i uprzęży, humor i dowcip
powożących, styl i umiejętność powożenia oraz elegancję zaprzęgu.
Nagrodę burmistrza Miasta
Gostynina Włodzimierza Śniecikowskiego, wyróżnienie za dobór
uprzęży i kreatywność otrzymał
Krzysztof Szuster z Sulejówka.
Nagroda wójta Gminy Gostynin
Jana Kazimierza Krzewickiego i
wyróżnienie za fason powożących
przypadła Stadninie Koni Bayer
Full. Wyróżnienie za dobór powozu, humor oraz dowcip powożących
otrzymał Włodzimierz Matczak z
Bierzewic. Natomiast za umiejętno-

ści powożenia wyróżniono zaprzęg
Stadniny Ogierów w Łącku, a za
stroje gości - Pawła Rozkosza. Nagrodę publiczności, puchar starosty
gostynińskiego Jana Baranowskiego i wyróżnienie za elegancję zdobył Andrzej Żabka z Gąbina.
Przybyła na Corso publiczność
miała także możliwość poziwiania
pięknych obrazów, rzeźb i innych
wytworów lokalnych twórców, którzy
zaprezentowali się na towarzyszącym
imprezie Jarmarku Rzemiosła Lokalnego. Swoje stoiska przygotowali
gostynińscy plastycy z GTPTP, członkowie Warsztatów Terapii Zajęciowej
i indywidualni twórcy.
Maria ZIĘTEK

1 czerwca - Dzień Dziecka
Corso Kwiatowe na gostynińskim Rynku otwiera Sławomir Świerzyński

było II Chopinowskie Corso Kwiatowe. Dnia 30 kwietnia br. do naszego
miasta przyjechały pięknie udekorowane kompozycjami kwiatowymi zaprzęgi konne, między innymi z Gąbina, Sulejówka i Łącka.

Z

aproszeni do Gostynina goście mieli możliwość przejechania się w okolice Zamku. W powozach zasiedli m.in. Wójtowie: Jerzy Sochacki ze Szczawina Kościelnego i Krzysztof Woźniak z Pacyny.

Wszystkim Dzieciom z okazji Ich święta
dużo zdrowia, radości i wszelkich sukcesów
życzy
				
				

Burmistrz Miasta Gostynina
Włodzimierz Śniecikowski

Druga Komunia Św. kl. IV w parafii Miłosierdzia Bożego
Powóz Andrzeja Żabki z Gąbina

Corsa, czyli promenady jezdne,
cieszyły się dużą popularnością przed
pierwszą wojną światową w Europie.
Corso wywodzi się z Paryża i Włoch,
gdzie najczęściej odbywały się parady ukwieconych konnych zaprzęgów.
Gostynińska uroczystość jest pierwszą tego typu imprezą w powojennej
Polsce. Prowadzący II Corso, Sławo-

Chętnych do przejażdżek powozami
nie brakowało. Szczególnie dzieci
miały wielką uciechę z takiej formy
podróżowania.
Zaprzęgi konne zaprezentowały
się na Rynku Miejskim w Gostyninie.
Jury oceniało, dobór powozu, uprzęży, powożących i lokai, wystrój powozu, przygotowanie i wygląd koni,

Wiosennie w gostynińskiej Jedynce
Uczniowie, nauczyciele oraz rodzice uczniów mogli podziwiać wystawę
wiosenną, na której zaprezentowały
swoje obrazy dwie nauczycielki ze
Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gostyninie: Anna Michalak i Ewa Włodarczyk. Gostynińskie artystki w bardzo
malowniczy i pełen żywych kolorów
oraz ekspresji sposób zaprezentowały
tematykę wiosenną.
Na obrazach Anny Michalak można podziwiać mazowieckie krajobrazy

oraz pełnego dostojeństwa bociana.
Natomiast Ewa Włodarczyk wystawiła
obrazy głównie o tematyce kwiatowej.
Na płótnach pyszniły się piękne maki,
słoneczniki. Kolorowe bukiety w wazonach przyciągały wzrok swoim pięknem.
Wystawa cieszyła się bardzo dużą
oglądalnością wśród społeczności
szkolnej.
Maria Ziętek

Stanisław Augustyniak na stoisku GTPTP
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